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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku: polonistyka antropologiczno-kulturowa

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Literaturoznawstwo 50%

Językoznawstwo 25%

Nauki o kulturze i religii 14%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 5%

Nauki o sztuce 3%

Filozofia 3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

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

Koncepcja kształcenia

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

Cele kształcenia

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

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

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

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

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

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

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

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

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0232

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

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

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

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

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

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

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1024

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

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

Wiedza

Kod Treść PRK

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

P7S_WG

PAK_K2_W02

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

P7U_W, P7S_WG

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

P7S_WG

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

P7S_WG

PAK_K2_W05

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

P7U_W, P7S_WG

PAK_K2_W06

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

P7U_W, P7S_WK

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

P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

PAK_K2_U01

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

P7S_UW

PAK_K2_U02

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

P7S_UW
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Kod Treść PRK

PAK_K2_U03

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

P7S_UW

PAK_K2_U04

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

P7S_UK

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

P7S_UK

PAK_K2_U06

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

P7U_U, P7S_UO

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

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

PAK_K2_K01

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

P7S_KK

PAK_K2_K02

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

P7S_KK

PAK_K2_K03

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

P7U_K, P7S_KO

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

PAK_K2_K05

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

P7S_KR

PAK_K2_K06

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

P7U_K, P7S_KR

PAK_K2_K07

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

P7U_K, P7S_KR
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Plany studiów
OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realizuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera
jeden kurs.OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I
roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający
min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista
kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na
stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Gry i rytuały komunikacyjne 30 3,0 zaliczenie O

Kulturowa teoria literatury 30 4,0 zaliczenie O

Antropologia nowoczesności-konwersatorium 30 3,0 zaliczenie O

Antropologia nowoczesności-wykład 30 2,0 egzamin O

Współczesne praktyki wiedzy 30 3,0 zaliczenie O

Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia 30 2,0 zaliczenie O

Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną - wykład 30 2,0 egzamin O

Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną - ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Seminarium magisterskie 30 5,0 zaliczenie O

Grupa C: Opcja historycznoliteracka O

OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku
studiów

Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera
jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I
roku studiów. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający
min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista
kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na
stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 2
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kulturowa teoria literatury-wykład 30 3,0 egzamin O

Kulturowa teoria literatury-konwersatorium 30 4,0 zaliczenie O

Gry i rytuały komunikacyjne 30 3,0 egzamin O

Współczesne praktyki wiedzy 30 3,0 egzamin O

Interpretacja dzieła filmowego 30 2,0 zaliczenie O

Warsztaty krytyczne 30 2,0 zaliczenie O

Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia 30 2,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 6,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 egzamin O

Grupa C: Opcja historycznoliteracka O

OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I roku
studiów

Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku 30 3,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Antropologia słowa 30 3,0 zaliczenie O

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

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

Główne problemy estetyki współczesnej 30 3,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 2 30 10,0 zaliczenie O

GRUPA A: Opcja O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje  60-godzinne, które realizuje na II roku studiów

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

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

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

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

Polskie orientalia romantyczne 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypy w kulturze 30 3,0 zaliczenie F

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

Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu 30 3,0 zaliczenie F

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

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

Polszczyzna początku XXI wieku 30 3,0 zaliczenie F

Ponowoczesne kategorie interpretacyjne 30 3,0 zaliczenie F

Postmodernizm w literaturze 30 3,0 zaliczenie F

Powieść i wiek XIX 30 3,0 zaliczenie F

Dzieła Adama Mickiewicza; tradycja Mickiewiczowska w
literaturze, w kulturze, w życiu zbiorowym 30 3,0 zaliczenie F

Postmodernizm w filmie 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do badań nad pamięcią. Teorie i kultury 30 3,0 zaliczenie F

Hermeneutyka najnowsza. Na bezdrożach interpretacji i
rozumienia 30 3,0 zaliczenie F

Język – myślenie – komunikacja 30 3,0 zaliczenie F

Literatura polska – literatura Europy Środkowej w XX i XXI wieku.
Spotkania 30 3,0 zaliczenie F

Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej 30 3,0 zaliczenie F

Eposy świata: lektury i teorie 30 3,0 zaliczenie F

Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego 30 3,0 zaliczenie F

Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce 30 3,0 zaliczenie F

Dawna książka jako przedmiot 30 3,0 zaliczenie F

Literatura Holokaustu w dydaktyce polskiej i zagranicznej 30 3,0 zaliczenie F

Polska awangarda teatralna w kontekście awangard Europy
Środkowo-Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956 - 1989 30 3,0 zaliczenie F

Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Nauczanie języka polskiego jako obcego 30 3,0 zaliczenie F

Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w
literaturze i kulturze XX i XXI wieku 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowa historia XIX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie
porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Medialne strategie reprezentacji 30 3,0 zaliczenie F

Historyczne i współczesne performanse nauki 30 3,0 zaliczenie F

Teatralne strefy kontaktu 30 3,0 zaliczenie F

Dyskursy i archiwa antropocenu 30 3,0 zaliczenie F

Dyskurs publiczny w perspektywie performatycznej 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologie performatyczne w działaniu 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA B: Kurs w języku obcym O

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

Introduction to Translation Studies 30 5,0 egzamin F

Language Learning Strategies 30 5,0 egzamin F

Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow 30 5,0 egzamin F

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

Performing Poland. The Main Performative Aspects of Polish
Culture 30 5,0 egzamin F

Between Intimacy and Politics: New Comparative Readings in
Polish Literature and Culture 30 5,0 egzamin F

Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison 30 5,0 egzamin F

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie opcje 60-godzinne, które realiuje na II roku studiów.OPIS GRUPY B: Student wybiera
jeden kurs. OPIS GRUPY C: Student wybiera jedną z czterech 60-godzinnych opcji historycznoliterackich, które realizuje na I
roku studiów.Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej nż jeden przedmiot kierunkiwy w języku obcym trwający
min 30h. Student w trakcie studiów musi zrealizować nie mniej niż 6 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych. Lista
kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na
stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Antropologia słowa 30 3,0 egzamin O

Teoria kultury 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 2 30 15,0 zaliczenie O

GRUPA B: Kurs w języku obcym O

OPIS GRUPY B: Student wybiera jeden kurs

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

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

Cultural History of Love Discourse 30 5,0 egzamin F

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

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

Ethnonostalgias and Ethnofuturism in the 21st Century Theatre
and Performance 30 5,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a
Philosophical Context 30 5,0 egzamin F

East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland 30 5,0 egzamin F

Fan Fiction, Affect, and Digital Humanities 30 5,0 egzamin F

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

Cultural Performances of the 21 st Century 30 5,0 egzamin F

Speculative Fabulations in 21 st Century Performative Arts 30 5,0 egzamin F

Introduction to American and British Literary Criticism 30 5,0 egzamin F

Books of Renaissance Krakow 30 5,0 egzamin F

Inventing the Nation. Polish & Irish Literary Strategies of Identity
Formation at the Turn of the Twentieth Century 30 5,0 egzamin F

GRUPA A: Opcja O

OPIS GRUPY A: Student wybiera dwie  opcje  60-godzinne, które realizuje na II roku studiów

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

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

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 egzamin F

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

Polskie orientalia romantyczne 30 3,0 egzamin F

Stereotypy w kulturze 30 3,0 egzamin F

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

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

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu 30 3,0 egzamin F

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

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

Polszczyzna początku XXI wieku 30 3,0 egzamin F

Ponowoczesne kategorie interpretacyjne 30 3,0 egzamin F

Postmodernizm w literaturze 30 3,0 egzamin F

Powieść i wiek XIX 30 3,0 egzamin F

Dzieła Adama Mickiewicza; tradycja Mickiewiczowska w
literaturze, w kulturze, w życiu zbiorowym 30 3,0 egzamin F

Postmodernizm w filmie 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do badań nad pamięcią. Teorie i kultury 30 3,0 egzamin F

Hermeneutyka najnowsza. Na bezdrożach interpretacji i
rozumienia 30 3,0 egzamin F

Język – myślenie – komunikacja 30 3,0 egzamin F

Literatura polska – literatura Europy Środkowej w XX i XXI wieku.
Spotkania 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej 30 3,0 egzamin F

Eposy świata: lektury i teorie 30 3,0 egzamin F

Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego 30 3,0 egzamin F

Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce 30 3,0 egzamin F

Dawna książka jako przedmiot 30 3,0 egzamin F

Literatura Holokaustu w dydaktyce polskiej i zagranicznej 30 3,0 egzamin F

Polska awangarda teatralna w kontekście awangard Europy
Środkowo-Wschodniej 30 3,0 egzamin F

Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956 - 1989 30 3,0 egzamin F

Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura 30 3,0 egzamin F

Nauczanie języka polskiego jako obcego 30 3,0 egzamin F

Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w
literaturze i kulturze XX i XXI wieku 30 3,0 egzamin F

Kulturowa historia XIX wieku 30 3,0 egzamin F

Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie
porównawczej 30 3,0 egzamin F

Medialne strategie reprezentacji 30 3,0 egzamin F

Historyczne i współczesne performanse nauki 30 3,0 egzamin F

Teatralne strefy kontaktu 30 3,0 egzamin F

Dyskursy i archiwa antropocenu 30 3,0 egzamin F

Dyskurs publiczny w perspektywie performatycznej 30 3,0 egzamin F

Metodologie performatyczne w działaniu 30 3,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Gry i rytuały komunikacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.5cd42650cf768.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0



Sylabusy 21 / 403

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

C2

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W04
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

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

PAK_K2_W04 egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U04 egzamin ustny,
prezentacja

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

prezentacja

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

PAK_K2_U04
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K06 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
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Semestr 1

Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 50

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

W2

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

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

W1, W2

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

W1, W2
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5.
5. Dary „słowne” czyli o językowych sposobach (grach i rytuałach) zauważania
partnera interakcji: analiza takich zjawisk językowych jak: komplement,
ingracjacja, deprecjacja, konformizm.

W1, W2

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

W1, U1

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

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

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

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

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

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

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

Semestr 2

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Kulturowa teoria literatury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.5cd42651033e7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi orientacjami w badaniach literackich oraz
antropologiczno-kulturowych, wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do odbioru i rozumienia współczesnych
praktyk literacko-kulturowych oraz wprowadzenie w specyfikę instrumentarium badawczego, umożliwiającego
samodzielne podejmowanie i realizowanie zadań analityczno-interpretacyjnych w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

3. Poetyki doświadczenia W1, U1, K1

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

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

6. Podatność na zniszczenie W1, U1, K1
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7. (Post)pamięci i (post)traumy W1, U1, K1

8. Afekt jako kategoria kulturowa W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Antropologia nowoczesności-konwersatorium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.5cd946a7305b2.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 zaliczenie pisemne, esej

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie pisemne, esej

K2

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na
zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności, jeśli ich liczba
nieobecności będzie większa, warunki zaliczenia należy uzgodnić z
prowadzącym) oraz aktywność podczas zajęć. Drugim warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest napisanie eseju (temat i zakres
problemowy uzgadniany z prowadzącym).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość podstawowych kierunków filozoficznych, estetycznych i antropologicznych XX i XXI
wieku.
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Antropologia nowoczesności-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.5cd946a75ae77.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U06 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Psychoanalityczna krytyka narcyzmu. Teoretyczne, kliniczne, społeczne i
polityczne ujęcia narcyzmu.
Metapsychologia podmiotowości nowoczesnej: konstytucja oparta na regułach
zaprzeczenia, stłumienia i wyparcia. "Powrót wypartego" w aspekcie
jednostkowym i zbiorowym.
Zasada rzeczywistości a zasada przyjemności. Trzy tryby relacji: miłość,
przyjemność i rozkosz.
Dialektyka krytyki i kliniki (Freud w świetle Deleuze'a).
Rebusy, hieroglify, resztki, czyli o czym śnimy, gdy śnimy marzenie senne
Dziura w podmiocie. Jak rozumieć pragnienie w świetle mechanizmów uznania i
maszyn pragnących? (J. Lacan, A. Honneth, G. Deleuze, P. Guattari)
Etyka Realnego czy komedia skończoności. Dwie strategie życia w świecie stanu
wyjątkowego i kapitalizmu kognitywnego.
Melancholia, żałoba czy piękno i wzniosłość. Lacanowskie praktyki restytucji
podmiotu sprawczego.
Od nieświadomości politycznej do ideologii symptomalnej (F. Jameson, S. Zizek)

W1, U1, K1

2.

Teoria krytyczna jako pochwała sprzeczności życia współczesnego
Dialektyka oświecenia - dziś. Dialektyka jako praktyka myślenia (G. Lukacs, T. W.
Adorno)
"Chytrość rozumu", hegemonia irracjonalizmu, oświecony cynizm jako forma
życia. (Ideologia przesądu i racjonalność intersubiektywna w przestrzeni
publicznej (G. W. F. Hegel, T. W. Adorno, J. Habermas, P. Sloterdijk)
Rewolucja: od krytycznej historii po apologię wydarzenia (W. Benjamin, A. Badiou)
Życie zbędne, życie konieczne: homo sacer, wspólnota ro-zdzielona, praca
niewyobcowana (G. Agamben, J.-L. Nancy, G. Debord)
Użyteczność przemocy. (W. Benjamin, W. Sofsky, H. Arendt, F. Kafka)
Egzystencja poza zasadą alienacji (K. Marks, P. Bourdieu, T. Piketty)

W1, U1, K1

3.

Język i mowa: zdarzenie, literalność, mnogość, osobliwość.
Od mistycznej ideologii milczenia do partykularnych obrazów świata (L.
Wittgenstein)
Mowa i rzeczy. Od aporii do cudzysłowu (J. Derrida, G. Agamben)
Język i Zagłada. Od zakazu przedstawienia do koncepcji neutralności (G. Didi-
Huberman, J.-L. Nancy, Z. Bauman, M. Blanchot)
"List zawsze dociera do adresata". Metonimia jako dominanta nowoczesnych
urządzeń ekspresji (J. Lacan)
Od mitu słowa do wielojęzyczności innego i "podziału głosów" (H. Blumenberg, J.
Derrida, M. Dolar)
Uśmiech bez kota, ciało bez organów, język bez referencji (G. Deleuze)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Znajomość podstawowych kierunków filozoficznych, estetycznych i antropologicznych XX i XXI
wieku.
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Współczesne praktyki wiedzy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585303575.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z mapą sposobów i paradygmatów wiedzy humanistycznej jako praktyki
tworzenia wiedzy.

C2 Zapoznanie studentów z tekstami kultury jako polami normatywnej i nienormatywnych epistemologii.

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu praktycznych metod badania zjawisk określających współczesne nauki o człowieku
(refleksja, analiza i interwencja)
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci posiadają wiedzę z zakresu najnowszych
praktyk epistemicznych współczesności

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2
Studenci są w stanie precyzyjnie zanalizować
i umiejscowić w sieci rozmaitych porządków wiedzy
określony obiekt badawczy

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W06

projekt, brak zaliczenia,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Studenci potrafią określić pole różnych porządków
praktykowania wiedzy antropologicznej oraz
zastosować tę wiedzę do analizy współczesnej kultury
i nauki

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06

projekt, brak zaliczenia,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są gotowi do wykorzystania nabytej wiedzy
to tworzenia społeczeństwa zaangażowanego
w naukę, krytyczne życie polityczne oraz instytucje
tworzenie wiedzy. Chodzi także o zdolność twórczego
tworzenia wiedzy refleksyjnej, która pozwala
na przyjmowanie szeroko rozumianych postaw życia
zaangażowanego.

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

projekt, brak zaliczenia,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nauki. Postęp. Aplikacje. Techniki W1, W2, U1, K1

2. Bio. Życie twórcze, życie zagrożone, genetyka różnorodności życia W1, K1

3. Psychoanaliza, psychologia, neuronauka W2, K1

4. Języki. Referencja, różnica, literalność W2, U1

5. Historie. Retoryczność, materializm, archiwum W1, W2, U1

6. Polityki. Teorie krytyczne, antymodernizm, emancypacja W1, U1, K1

7. Estetyki. Instytucje. Montaż. Ślady W2, U1

8. Ekonomie. Fetyszyzm. Kapitalizm. Prekariat U1, K1

9. Spekulacje. Postapokalipsa. Utopie. Sprawiedliwość U1, K1

10. Antropologie. Nieciągłości. Nihilizm. Zazdrość W1, W2, U1

11. Konstrukcje. Ultramodernizm. Faszyzm. Śmieci W1, W2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład brak zaliczenia Zaliczenie po II semestrze (tj. po zakończeniu całego kursu).

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
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multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem zaliczenia całego kursu jest egzamin po II semestrze,
w skład którego wchodzi zaliczenie materiału z całego kursu oraz
indywidualny projekt artykułu/eseju, w którym zostaje podjęty
jeden z problemów omawianych na zajęciach lub wynikający z
treści kursu (temat do uzgodnienia podczas konsultacji z
prowadzącym).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przed przystąpieniem do kursu studenci powinni znać i umieć wykorzystywać analitycznie najważniejsze teorie kultury (ze
szczególnym uwzględnieniem badań literackich) oraz zjawiska kulturowe, artystyczne i naukowe XX i XXI wieku.
Obecność na wykładzie jest rekomendowana ze względu na fakt, że na każdym z zajęć omawiane będą teksty i zagadnienia
obowiązkowe podczas egzaminu.
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Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1586152503.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska literackie i utwory literatury
polskiej po roku 1989

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15
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przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla

przedmiotu

1.

W ramach kursu z Literatury polskiej po 1989 roku student przygotowuje do egzaminu zagadnienia tematyczne, w ramach których obowiązuje go znajomość tekstów i opracowań oraz wybranych utworów. Te zagadnienia, zostaną omówione w czasie zajęć w oparciu o konkretne teksty literackie i krytycznoliterackie z listy lektur obowiązkowych i/lub uzupełniających. Wyboru
zagadnień i tekstów dokonują prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe.

ZAGADNIENIA:
KONTEKSTY LITERATURY I UWARUNKOWANIA ŻYCIA LITERACKIEGO PO ROKU 1989:
1. CEZURY, MITY ZAŁOŻYCIELSKIE, CHRONOLOGIE, SYNTEZY
2. EKONOMIE I RYNKI LITERATURY
3. ŻYCIE LITERACKIE PO ROKU 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury)

ZAGADNIENIA LITERACKIE:
1. POEZJA KRĘGU „BRULIONU”
2. STARZY MISTRZOWIE W POEZJI POLSKIEJ NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
3. KLASYCYZM W POEZJI PO 1989 ROKU
4. NEOAWANGARDA POETYCKA NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
5. LITERATURA ZAANGAŻOWANA
6. LITERACKIE NOSTALGIE. Literatura „małych ojczyzn” i „Nowy prowincjonalizm
7. „KOBIETY I DUCH INNOŚCI” – FEMINIZM I LITERATURA FEMINISTYCZNA PO 1989 ROKU
8. LITERATURA POSTMODERNISTYCZNA
9. DOŚWIADCZENIE HISTORII W LITERATURZE PO ROKU ‘89
10. LITERACKIE POLITYKI TOŻSAMOŚCI
11. PROZA NIEFIKCJONALNA
12. FANTASTYKA W LITERATURZE
13. DRAMAT I TEATR PO ROKU ’89

TWÓRCZOŚĆ WYBRANYCH PISARZY TRZYDZIESTOLECIA (spis lektur obowiązkowych i dodatkowych)

W1, W2, U1, U2, K1

2.

1. CEZURY, MITY ZAŁOŻYCIELSKIE, CHRONOLOGIE, SYNTEZY

Teksty obowiązkowe
Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Warszawa 1996, s. 5-23.
Janusz Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2 (18); przedruk [w:] tegoż: Prace wybrane, t. 5: Przypadki poezji, Kraków 2001, s. 335-339.
Błażej Warkocki, Świat poprzestawiany. Literatura, opowieści emancypacyjne i przełom epistemologiczny, „Wielogłos” 2012, nr 1 (11), s. 21-38. Albo w: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 254-277.
Joanna Orska, Rytuał przełomu. Wstęp, w: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006.
Przemysław Czapliński, Opowieść o potrójnym wybuchu; Nieruchomienie centrum, w: tegoż: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.
Przemysław Czapliński, Pogrzeb założycielski, w: tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009, s. 253-266
Karol Maliszewski, Przełomy i pokolenia bez kobiet, w: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. Agnieszka Kwiatkowska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Kraków 2018.
Igor Stokfiszewski, Poezja a demokracja, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 10; przedruk: tegoż: Zwrot polityczny, Warszawa 2009, s. 106-112.
Tomasz Mizerkiewicz, Niewspółczesność. O możliwej historii literatury polskiej po 1989 roku. „Wielogłos” 2020, nr 4.

Teksty uzupełniające:
Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. Witkowskiego (2002); tu m.in. Wszyscyśmy z White’a,
s. 7–12.
Igor Stokfiszewski, Zwrot polityczny (zamiast wstępu) oraz Zwrot polityczny. Parametry [w:] tegoż, Zwrot polityczny. Warszawa 2009, s. 5.
Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red. K. Dunin, Warszawa 2009.
Paweł Kaczmarski. Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem. Argumenty za nową cezurą. „Wielogłos” 2020, nr 4.

2. EKONOMIE I RYNKI LITERATURY

Teksty obowiązkowe:
Dariusz Nowacki, (Nie) widzialna ręka rynku. Proza polska lat 90. w nowych sytuacjach, „Dykcja” 9/10 1998, s. 110-118. Albo Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. [w:] tegoż, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14–37.
Kinga Dunin, Normalka [w:] Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”, dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65/2000).
Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu: Raport z badań, red. G. Janowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2014. Stąd obowiązkowo: Wstęp, Literatura a ekonomia, Literatura a media, s. 16-63.
Maja Staśko, Poeta precarius, „Krytyka Polityczna” 2016, https://krytykapolityczna.pl/kultura/poeta-precarius/
Marek Krajewski, Kultura popularna jako kultura dominująca [w:] Kultury kultury popularnej. Poznań 2005, s.15–104.

Teksty uzupełniające:
Dominik Antonik, Przemysł autobiografii. Ghostwriting, kultura sławy i utowarowienie tożsamości, „Tekst Drugie” 1/2019.
Przemysław Czapliński, Gry w prestiż. Przedmowa [w:] J.F. English, Ekonomia prestiżu, Warszawa 2013, s. 7–24.
Krzysztof Uniłowski, Chcieliśmy rynku. „Teksty Drugie” 2002 nr1-2

3. ŻYCIE LITERACKIE PO ROKU 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury)

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, Literatura jest gdzie indziej [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 95-125.
Kinga Dunin, Literatura polska czy literatura w Polsce. „Ex Libris” 1994, nr 48
Dariusz Nowacki, Twarz i dzieło. Pisarze wśród mediów masowych [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 59- 76.
Krzysztof Uniłowski, Proza środka”, czyli stereotyp literatury nowoczesnej [w:] tegoż: Granice nowoczesności. Katowice 2006.

Teksty uzupełniające:
Przemysław Czapliński, Inwolucja [w:] tegoż, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007, s. 17–46.
Przemysław Czapliński, Niezależność (O dziedzictwie „bruLionu”) [w:] tegoż, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90. Kraków 2002, s. 43–59.
Maciej Maryl, _życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych. Warszawa 2015. [Rozdziały: Życie literackie w internecie. Jak konceptualizować? Jak badać? , s. 95–134; Wandale i luddyści. Literatura wobec nowych technologii komunikacyjnych s. 62-94].
Piotr Marecki, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku. Kraków 2005 [wybrane czasopisma].
Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań red. G. Jankowicz, P. Marecki, A. Pałecka, J. Sowa, T. Warczok, Kraków 2014 Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2014.
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3.

I. ZAGADNIENIA LITERACKIE (obowiązuje znajomość tekstów i opracowań)

1. POEZJA KRĘGU „BRULIONU”

Wybrane teksty poetyckie

Teksty obowiązkowe:
Marian Stala, Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli. „Teksty Drugie” 1990, nr 1 (przedruk w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s. 145–163).
Joanna Orska, Mit prywatności. Liryczne narracje lat 90. [w:] Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 23–36.

Teksty uzupełniające:
Aleksandra Polewczyk, Planeta „brulion” [w:] tejże, Na początku był „brulion”. O modelach kultury i poezji roczników sześćdziesiątych. Kraków 2017, s. 15–42.

2. STARZY MISTRZOWIE W POEZJI POLSKIEJ NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Wybrane teksty poetyckie (Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza)

Teksty obowiązkowe:
Marian Stala, Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć („Tygodnik Powszechny” 2000, nr 2: http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/stala.html)
Andrzej Skrendo, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko [w:] tegoż, Poezja modernizmu. Kraków 2005, s. 219–229.

Teksty uzupełniające:
Marian Stala, O porządkowaniu poezji po roku 1989 („Nowa Dekada Krakowska” 2016, nr 6, s. 6–13: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2016/06/Nowa-Dekada-Krakowska-2015-nr-6.pdf; z głosami w dyskusji – przede wszystkim Aliny Świeściak).
Wojciech Ligęza, Niezgoda na frywolność form. Poezja mistrzów w czasach wielkiej zmiany [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek. Kraków 2005, s. 77–99.

3. KLASYCYZM W POEZJI PO 1989 ROKU

Wybrane teksty poetyckie

Teksty obowiązkowe:
Karol Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy [w:] tegoż, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999, s. 85–93.
Piotr Śliwiński, Klasycyzm i hermeneutyka upadku oraz Klasycyzm po modernizmie [w:] tegoż, Horror poeticus. Wrocław 2012, s. 18–33.

Teksty uzupełniające:
Anna Legeżyńska, Jeśli nie klasycyzm, to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej po 1989 roku [w:] Nowa poezja polska, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2009, s. 53–64.
Piotr Śliwiński, Dehnelizacja [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 277–283.

4. NEOAWANGARDA POETYCKA NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Wybrane teksty poetyckie

Teksty obowiązkowe:
Bohdan Zadura, Daj mu tam, gdzie go nie ma, czyli języki obce poezji [w:] tegoż, Szkice, recenzje, felietony, t. 1. Wrocław 2007, s. 187–195.
Andrzej Sosnowski, „Apel poległych” (o poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce), „Kresy”, nr 16; przedruk w: tegoż, Najryzykowniej. Wrocław 2007, s. 17–29.
Joanna Orska, Poeci tłumacze jako „awangarda” lat 90. „Wielogłos” 2020, nr 4.
Grzegorz Jankowicz i Anna Kałuża, Poezje teraz! („Tygodnik Powszechny” 2015: https://www.tygodnikpowszechny.pl/poezje-teraz-28201).

Teksty uzupełniające:
Dorota Kozicka, Poezja w klinczu (z)rozumienia. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 26, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/5066.
Joanna Orska, Awangarda jest potrzebna jak powietrze [w:] Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale, pod red. Joanny Orskiej i Andrzeja Sosnowskiego. Poznań 2019, s. 628–646.
Alina Świeściak, Fikcja awangardy? [w:] tejże, Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem. Kraków 2019, s. 153–175.

5. LITERATURA ZAANGAŻOWANA

Wybrane teksty poetyckie i prozatorskie

Teksty obowiązkowe:
Dariusz Nowacki, Kłopotliwa polityczność. Z doświadczeń prozy i krytyki po 2001 roku [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katowice 2011, s. 75–116.
Przemysław Czapliński, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka [w:] Polityka literatury. Przewodnik krytyki politycznej. Warszawa 2009, s. 5–39.

Teksty uzupełniające:
Piotr Marecki, Literatura wobec konsumpcji [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek. Kraków 2005, s. 169–181.
Krzysztof Hoffmann, Zaangażowanie Szczepana Kopyta [w:] Tajne Bankiety, pod red. P. Kaczmarskiego, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicza, J. Orskiej, J. Skurtysa. Poznań 2014 s. 60–70.
Kinga Dunin, Polityka literatury [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 238–253.
Piotr Marecki, Jan Sowa, Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, Kraków 2001.
Paweł Mościcki, Zaangażowanie i autonomia teatru [w:] tegoż, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej. Warszawa 2008.
Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red. K. Dunin, Warszawa 2009

6. LITERACKIE NOSTALGIE. Literatura „małych ojczyzn” i „Nowy prowincjonalizm

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, Mapa, córka nostalgii [w:] tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105–128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek [w:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, pod red. A. Lama, T. Wroczyńskiego. Warszawa 2002, s. 110–127).

Teksty uzupełniające:
Przemysław Czapliński, O kruchości istnienia [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219.
Bartosz Dąbrowski, Postpamięć i trauma. Myśleć inaczej o literaturze „małych ojczyzn” (Na przykładzie powieści Pawła Huellego i Stefana Chwina) [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 209–223.
Dariusz Nowacki, Nowa fala literatury wiejskiej? Świetne książki Muszyńskiego i Płazy http://wyborcza.pl/1,75410,19198625,nowa-fala-literatury-wiejskiej-swietne-ksiazki-muszynskiego.html

7. „KOBIETY I DUCH INNOŚCI” – FEMINIZM I LITERATURA FEMINISTYCZNA PO 1989 ROKU

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Monika Świerkosz, Genealogie tradycji kobiecej [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014 (obowiązkowe fragm.: s. 19–44 oraz 63–97).

Teksty uzupełniające:
Agnieszka Gajewska, „Nie ma się czego trzymać” najnowsza polska literatura feministyczna wobec mitu założycielskiego [w:] Nowe dwudziestolecie. Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 298–313.
Inga Iwasiów, Płeć i czytanie [w:] tejże, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kraków 2002, s. 7-57.
Agnieszka Mrozik, Rozstać się z Pol(s)ką. O kobiecym doświadczeniu (e/i)migracyjnym w prozie Polek po 1989 roku (fragm.) [w:] tejże, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012,
s. 61–91.

8. LITERATURA POSTMODERNISTYCZNA

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Krzysztof Uniłowski, 1989 – inicjacja postmodernizmu [w:] Przypadki krytyczne.
Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918, pod red.
D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143–151.
Krzysztof Uniłowski, Zaangażowani i ponowocześni [w:] tegoż, Kup Pan książkę. Szkice i recenzje. Katowice 2008, s. 8–27.

Teksty uzupełniające:
Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce). „Teksty Drugie” 1993, nr 1 (przedruk w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999, s. 21–42).
Tomasz Mizerkiewicz, Wszyscy byliśmy postmodernistami [w:] tegoż, Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Kraków 2013, s. 59–67.

9. DOŚWIADCZENIE HISTORII W LITERATURZE PO ROKU ‘89

A. LITERATURA WOBEC ZAGŁADY

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 199–213. http://rcin.org.pl/Content/50253/WA248_66387_P-I-2524_czaplinski-zaglada.pdf

Teksty uzupełniające:
Marta Cuber, Od stosowności do dosadności. Wokół przemian polskojęzycznej prozy o Zagładzie w latach 1989–2009 [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 188–208.

B. PRL W LITERATURZE PO ROKU ‘89

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, PRL i oczyszczanie nowoczesności [w:] tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009, s. 106–144.
Dariusz Nowacki, Ludowa nie chce spać. Polska proza pierwszej dekady wobec PRL-u [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katowice 2011, s. 12–74.

10. LITERACKIE POLITYKI TOŻSAMOŚCI

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Lidia Burska, Hotel Europa, „ResPublica Nowa” 1996, nr 4.
Przemysław Czapliński, Nasi odmieńcy [w:] Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 277–368.
Kinga Dunin, Polska homoliteracka, „Gazeta Wyborcza”, 17 grudnia 2005 (nr 293).
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/19733,druk.html
Kraina nicości. III RP w literaturze (wywiad z Maciejem Urbanowskim), „Pressje” 2019-Teka 56, dostęp: https://klubjagiellonski.pl/2020/01/23/kraina-nicosci-iii-rp-w-literaturze1/

Teksty uzupełniające:
Błażej Warkocki, Skradziony list, czyli homoseksualność wobec kanonu [w:] Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007, s. 181–196.
Przemysław Czapliński, Jak literatura nas uwalnia? „Gazeta Wyborcza”, 15 kwietnia 2014, dostęp: https://wyborcza.pl/1,75410,15801629,Jak_literatura_nas_uwalnia.html
Dogrywki starych partii... Rozmowa z Tomaszem Burkiem, „Arcana” 1998, nr 20 (2), s. 47-65. Albo w: Maciej Urbanowski Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006. Kraków 2007, s 285-307.

11. PROZA NIEFIKCJONALNA

Wybrane lektury (reportaż oraz książka eseistyczna)

Teksty uzupełniające:
Zygmunt Ziątek, Reportaż jako literatura [w:] Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458.
Żaneta Nalewajk, Czas próby? Polski esej po 1989 roku. Przegląd tematów, form, stylów [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 366–389.

12. FANTASTYKA W LITERATURZE

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Jerzy Jarzębski, Fantastyka i pesymizm [w:] tegoż, Proza: wykroje i wzory. Kraków 2016, s. 211–229.

Teksty uzupełniające:
Anna Sobolewska, Fantastyka między cybernetyką a polityką. Mity polskiej fantastyki [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 155–189.
Dorota Kozicka, Fantastyczni pisarze, czyli o tym jak pisarze fantastyczni podbijają polska literaturę. „Wielogłos” 2013, nr 4, s. 105–115. file:///C:/Users/dk/Downloads/Prev%201-Wieloglos%204%20(2013).pdf

13. DRAMAT I TEATR PO ROKU ’89

Wybrany dramat z antologii Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, wybór, wstęp i oprac. J. Kopciński, t. I. Warszawa 2012, t. II. Warszawa 2013.

Teksty obowiązkowe
Piotr Gruszczyński, Młodsi, zdolniejsi [w:] tegoż, Ojcobójcy: młodsi zdolniejsi w teatrze polskim. Warszawa 2003, s. 17–27.

Teksty uzupełniające:
Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, pod red. T. Platy. Izabelin 2006.
Katarzyna Fazan, Tandeta w złym czy dobrym gatunku? Antyestetyka w polskim teatrze 20-lecia [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, pod red. D. Jarząbek, M. Kościelniaka, G. Niziołka. Kraków 2010.
Piotr Gruszczyński, Ojcobójcy: młodsi zdolniejsi w teatrze polskim. Warszawa 2003.
Roman Pawłowski, Zeittheater. Reaktywacja. „Notatnik Teatralny” 2011, nr 64–65.
Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej rzeczywistości, red. W. Baluch (2009)
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4.

III . TWÓRCZOŚĆ WYBRANYCH PISARZY

POEZJA (obowiązuje znajomość wierszy przynajmniej z jednego tomu każdego autora)

1. STANISŁAW BARAŃCZAK
Podróż zimowa (1994); Chirurgiczna precyzja (1998)

Lektury pomocnicze:
Krzysztof Biedrzycki, Przywracanie porządku [w:] tegoż, Wariacje metafizyczne: szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, Kraków, 2007, s. 73–86.
Andrzej Hejmej, Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej (Podróż zimowa Stanisława Barańczaka) [w:] tegoż, Muzyczność dzieła literackiego. Toruń 2012, s. 124–165.
Piotr Bogalecki, Przemyty. Inne pisanie Barańczaka [w:] Literatura polska w świecie, t. VI. Barańczak. Postscriptum, red. R. Cudak, K. Pospiszil, Katowice 2016
Tomasz Cieślak-Sokołowski, Późny lingwizm Stanisława Barańczaka [w:] Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana: konteksty „nie wszystkie”, red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017

2. DAREK FOKS
Mer Betlejem (2003), Co robi łączniczka (2005 – wspólnie ze Zbigniewem Liberą); Przecena map (2005); Ustalenia z Maastricht (2006), Rozmowy z głuchym psem (2013); Tablet taty (2015)

Lektury pomocnicze:
Anna Kałuża, Cień wielkiego czarnoksiężnika [w:] tejże, Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki. Mikołów 2011, s. 40–55.
Izabela Kowalczyk, Krzywe zwierciadła historii („Co robi łączniczka”) [w:] tejże, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii polskiej w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa 2010, s. 357–398.

3. CZESŁAW MIŁOSZ
Dalsze okolice (1991); Na brzegu rzeki (1994); To (2000); Druga przestrzeń (2002)

Lektury pomocnicze:
Marian Stala, Natrafiłem na to. Na marginesie tomu wierszy Czesława Miłosza „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 40 (przedruk w: tegoż, Trzy nieskończoności. Kraków 2001, s. 240–249).
Piotr Śliwiński, Miłosz (zm. 2004): Obecność [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 119–125.

4. TADEUSZ RÓŻEWICZ
Płaskorzeźba (1991); zawsze fragment (1996); zawsze fragment. recycling (1998); nożyk profesora (2001); szara strefa (2002); Wyjście (2005); Kup kota w worku (2008)

Lektury pomocnicze:
Anna Kałuża, Różewicz i poeci „innych” końców poezji (Andrzej Sosnowski i Darek Foks) [w:] tejże, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 255–270; lub tejże, Neowangardowy resentyment [w:] tejże, Bumerang, Wrocław 2010, s. 46–50.
Tomasz Kunz, „Podstępny senior nihilista”: o późnej twórczości Tadeusza Różewicza, „Ruch Literacki” 2007 nr 3, s. 317–333.
Andrzej Skrendo, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie [w:] tegoż, Przodem Różewicz. Warszawa 2012.

5. JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ
Moje dzieło pośmiertne (1993); Zachód słońca w Milanówku (2002); Do widzenia gawrony (2006); Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2015)

Lektury pomocnicze:
Adam Poprawa, Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm? „Polonistyka” 2000, nr 2, s. 79–82.
Maciej Urbanowski, Rymkiewicz, czyli uparte wzywanie Polaków do istnienia [w:] tegoż, Romans z Polską. O literaturze współczesnej. Kraków 2014, s. 42–46.

6. MARCIN ŚWIETLICKI
Zimne kraje (1992); Schizma (1994); Pieśni profana (1998); Czynny do odwołania (2001); Nieczynny (2003); Muzyka środka (2006); Niskie pobudki (2009); Jeden (2013); Delta Dietla (2015); Drobna zmiana (2016)

Lektury pomocnicze:
Mistrz świata, red. Piotr Śliwiński, Poznań 2011
Tomasz Kunz, Marcin Świetlicki. Wypadnięcie z istnienia [w:] tegoż, Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia. Kraków 2019.
Marian Stala, Jedzenie hamburgerów. O jednym wierszu Marcina Świetlickiego [w:] tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s. 205–209.

7. ANDRZEJ SOSNOWSKI
Życie na Korei (1992); Sezon na Helu (1994); Konwój. Opera (1999); Zoom (2000); Po tęczy (2007); Poems (2010); Sylwetki i cienie (2012); Dom ran (2015); Trawers (2017)

Lektury pomocnicze:
Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego. Poznań 2010.
Jacek Gutorow, Mutacja [w:] tegoż, Księga zakładek. Wrocław 2011, s. 177–195.
Kacper Bartczak, Stany sieci – sygnał od Sosnowskiego [w:] tegoż, Świat nie scalony. Wrocław 2009, s. 181–190.
Anna Kałuża, Andrzej Sosnowski [hasło] [w:] Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklopedyczny, http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/andrzej-sosnowski
Alina Świeściak, „Co – to jest poezja”. Andrzeja Sosnowskiego lekcja awangardy [w:] tejże, Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem. Kraków 2019, s. 177–194.

8. EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI
Nenia i inne wiersze (1990); Peregrynarz (1992); Liber mortuorum (1997); Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania (2000); Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało (2003); Przyczynek do nauki o nieistnieniu (2003); Dzieje rodzin polskich (2005); Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (2008); Imię i znamię (2011); Kochanka Norwida
(2014); Nie dam ci siebie w żadnej postaci (2016)

Lektury pomocnicze:
Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego. Poznań 2012.
Piotr Śliwiński, O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 245–257.
Alina Świeściak, Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki [w:] tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181.

9. SZCZEPAN KOPYT

Yass (2005); Sale sale sale (2009); z a b i c (2016); na giełdach nadprodukcji pikują akcje przetrwania (2019)

Lektury pomocnicze:
Paweł Kaczmarski, Szczepan Kopyt [hasło] [w:] Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklopedyczny, http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/szczepan-kopyt/#more-414
[z zagadnień:]
Krzysztof Hoffmann, Zaangażowanie Szczepana Kopyta [w:] Tajne Bankiety, pod red. P. Kaczmarskiego, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicza, J. Orskiej, J. Skurtysa. Poznań 2014 s. 60–70.
Anna Kałuża, Energia, materia, grawitacja. Poeta jako krytyk systemu władzy (Szczepan Kopyt) [w:] tejże, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci, Kraków 2015.

PROZA (obowiązuje znajomość przynajmniej jednego tekstu każdego autora)

1. MAREK BIEŃCZYK
Terminal (1994); Tworki (1999)

Lektury pomocnicze:
Maciej Płaza, Tekst doświadczenia, doświadczenie tekstu – narracje Marka Bieńczyka [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, pod red. H. Gosk, A. Zieniewicza. Warszawa 2007, s. 219–239.

2. STEFAN CHWIN

Hanemann (1995)

Lektury pomocnicze:
Przemysław Czapliński, O kruchości istnienia [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219.

3. JACEK DUKAJ
Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe (1997); Perfekcyjna niedoskonałość (2004); Lód (2007); Science fiction [w:] Science fiction (2011); Wroniec [2009]

Lektury pomocnicze:
Paweł Majewski, Błędni rycerze umysłu. O pisarstwie Jacka Dukaja [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego, J. Momro. Kraków 2011, s. 485–510.
T. Mizerkiewicz, Wirtualny odbiorca wirtualny (albo o tym, jak Jacek Dukaj wymyślił czytelników współczesnej literatury polskiej), „Czas Kultury” 2009, nr 6. albo [w:] tegoż, Literatura obecna, Kraków 2013.

4. IZABELA FILIPIAK
Absolutna amnezja (1995)

Lektury pomocnicze:
Maria Janion, Ifigenia w Polsce. [w:] tejże: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996 (wyd. II: 2006, s. 320-345).
Monika Świerkosz, Genealogie tradycji kobiecej [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014

5. DOROTA MASŁOWSKA
Wojna polsko-ruska (2002); Paw królowej (2006); Kochanie, zabiłam nasze koty (2012)

Lektury pomocnicze:
Zofia Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] tejże, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331–348.

6. WERONIKA MUREK
Uprawa roślin południowych metodą Miczurina ( 20150; Feinweinblein. Dramaty (2019)

Lektury pomocnicze:
Łukasz Żurek, Piotruś jest z mięsa , więc boi się Jezusa. „Tekstualia” 2015 nr 3.
Rafał Wawrzyńczyk, Świat, jego kwadrat i pierwiastek. „Dwutygodnik” https://www.dwutygodnik.com/artykul/8205-swiat-jego-kwadrat-i-pierwiastek.html

7. WIESŁAW MYŚLIWSKI
Widnokrąg (1996)
Lektury pomocnicze:
J. Jarzębski, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1997
P. Czapliński, Mapa, córka nostalgii [w:] tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001.

8. JERZY PILCH
Spis cudzołożnic (1993); Inne rozkosze (1995); Pod Mocnym Aniołem (2001); Dziennik (2012, 2013); Wiele demonów (2013)

Lektury pomocnicze:
Arkadiusz Luboń, Futbol i kaznodziejstwo. O pisarstwie Jerzego Pilcha [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 1, pod red. A. Nęckiej, D. Nowackiego, J. Pasterskiej, Katowice 2014, s. 309 -357.

9. ANDRZEJ STASIUK
Opowieści galicyjskie (1995); Dukla (1997); Jadąc do Babadag (2004); Grochów (2012), Wschód (2014)

Lektury pomocnicze:
Przemysław Rojek, „Coś musi zostać odrzucone, by to, co pozostało, zyskało na znaczeniu”. Prozy środkowoeuropejskie Andrzeja Stasiuka – zatrata i odzysk [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego, J. Momro. Kraków 2011, s. 409–460.

10. OLGA TOKARCZUK
Dom dzienny, dom nocny (1998); Bieguni (2007); Księgi Jakubowe (2014)

Lektury pomocnicze:
Monika Świerkosz, Proza Olgi Tokarczuk [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014, s. 198–282.

11. MAGDALENA TULLI
W czerwieni (1998); Tryby (2003); Skaza (2006), Szum

Lektury pomocnicze:
Ewa Wiegandt, Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli [w:] Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009. Poznań 2011, s. 81–83 (lub tejże: Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku. Poznań 2010, s. 231–242).
Marek Zaleski, Niczym mydło w grze w scrabble. „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 33–47.

12. MICHAŁ WITKOWSKI
Lubiewo (2005); Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (2007)

Lektury pomocnicze:
Wojciech Rusinek, Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2/3, s. 180–189 (przedruk w: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 1, pod red. A. Nęckiej, D. Nowackiego, J. Pasterskiej. Katowice 2014, s. 583–604).

W1, W2, U1, U2, K1

5.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA podane w "literaturze dodatkowej"

POEZJA (do wyboru 3 tomiki różnych autorów z "literatury dodatkowej" )

PROZA (do wyboru 3 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

ESEISTYKA (do wyboru 2 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

KRYTYKA (do wyboru 2 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

W1, W2, U1, U2, K1

6.

LITERATURA NAJNOWSZA W INTERNECIE – polecane portale (wymagane jest ogólne rozeznanie na temat obecności literatury w tym medium):

http://www.artpapier.com/
http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/
https://culture.pl/pl
http://czaskultury.pl/
https://www.dwutygodnik.com/
http://frondalux.pl/
http://www.ha.art.pl/projekty.html
https://kontent.net.pl/
https://krytykapolityczna.pl/
https://magazynszum.pl/
http://malyformat.com/
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
http://o.pl/
http://www.rozswietlamykulture.pl/
http://popmoderna.pl/

W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo
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Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną - wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.1586153857.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cele pracy na kursie: poszerzenie wiedzy z zakresu teorii badań kulturowych - poszerzenie wiedzy o zjawiskach
wizualnych w wymiarze społecznym i kulturowym - znajomość wybranych zjawisk z obszaru sztuki nowoczesnej -
pogłębienie umiejętności badań obiektów wizualnych - znajomość technik badania wizualnych aspektów w
obrębie literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Uczestniczący w kursie poszerzają umiejętności
pisemnej i ustnej analizy zjawisk wizualnych, stosując
zaawansowane metody badawcze

PAK_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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 egzamin pisemny udział w wykładzie na zasadzie konwersatorium. Minimum 50% obecności.
Egzamin pisemny polegający na odpowiedzi na pytania z wykładu i lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczący w zajęciach znają podstawowe teorie badań kulturowych
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Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.1586153635.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele pracy na kursie: poszerzenie wiedzy z zakresu teorii badań kulturowych - poszerzenie wiedzy o zjawiskach
wizualnych w wymiarze społecznym i kulturowym - znajomość wybranych zjawisk z obszaru sztuki nowoczesnej -
pogłębienie umiejętności badań obiektów wizualnych - znajomość technik badania wizualnych aspektów w
obrębie literatury - pogłębienie umiejetności interpretacyjnych zaawansowanych problemów z obszaru kultury
wizualnej - poszerzenie umiejetności pracy interdyscyplinarnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Uczestniczący w kursie poszerzają umiejętności
pisemnej i ustnej analizy zjawisk wizualnych, stosując
zaawansowane metody badawcze

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, esej 4 krótkie prace (tzw. reading response – 1 akapit), obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczący w zajęciach znają podstawowe teorie badań kulturowych
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.5ca756a7bc568.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień z literatury polskiej
i powszechnej, wiedzy o języku polskim oraz związków między różnymi zjawiskami kultury.

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

C3 Pogłębienie umiejętności samodzielnej i twórczej interpretacji dzieł literackich i innych rodzajów sztuk.

C4 Zdobycie umiejętności przygotowania oryginalnej obszernej pracy pisemnej o charakterze naukowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2 teorie i metodologie badawcze z zakresu
literaturoznawstwa i językoznawstwa

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

PAK_K2_W07 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

PAK_K2_U03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
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Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

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

2.

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi:

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

Szczegółowe treści kształcenia i temat rozprawy zależne są od konkretnego seminarium wybranego
przez studenta/studentkę z oferty przewidzianej na dany rok akademicki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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3.

Dr hab. Mateusz Antoniuk: Homo faber. Proces twórczy jako przedmiot badań (między krytyką
genetyczną a antropologią twórczości)

Seminarium poświęcone będzie fenomenowi ludzkiej kreatywności, a zwłaszcza jego przypadkowi
szczególnemu, jakim jest proces twórczy artysty. Główne zagadnienia: 

1. Jak, od kiedy, dlaczego (etc., pytania łatwo mnożyć) artyści opowiadają o swoim procesie
twórczym, odsłaniając jego tajniki (lub fingując je, tworząc fikcyjne opowieści o własnym tworzeniu)?

2. W jaki sposób proces twórczy jest tematyzowany w samych dziełach sztuki?

3. Jak można opowiadać kulturową historię pracowni artysty (pisarza, malarza, rzeźbiarza etc.)?

4. Jak można (i dlaczego warto) badać proces (teksto)twórczy?

a) Czym jest krytyka genetyczna (fr. critique génétique), zajmująca się badaniem procesu twórczego
na podstawie jego materialnych śladów, zdeponowanych w archiwum? Jak krytyka genetyczna może
współpracować z interpretacją tekstu, historią literatury, edytorstwem, edytorstwem cyfrowym? Jak
może się wpisywać w pole najnowszej humanistyki (np. wchodząc w alians ze studiami nad pamięcią,
somatopoetyką etc.)?

b) Jakie są inne możliwe sposoby badawczego dyskursywizowania procesu twórczego? Czym może
być antropologia / psychologia / socjologia / ekonomia… tworzenia? 

Tematy prac magisterskich powinny mieścić się w polu problemowym procesu twórczego,
kreatywności etc. Szczegółowe sformułowania tematów będą ustalane w drodze indywidualnych
konsultacji. Prace mogą mieć różny charakter, w zależności od preferencji i temperamentu
uczestników seminarium: od prac opartych na materiale archiwalnym (np. analizy brulionów utworów
literackich, dostępnych w archiwach krajowych) do prac niewymagających archiwalnej kwerendy (np.
poświęconych sposobom tematyzowania procesu twórczego w wybranych tekstach kultury).    

Tematyka seminarium wiąże się z działalnością Pracowni Badań nad Procesem Twórczym / Centre for
Creativity Research na Wydziale Polonistyki UJ (konferencje, odczyty, panele dyskusyjne, poświęcone
zagadnieniom twórczości). 

Opracowania (wstępny wybór)

1. P.-M. de Biasi, „Genetyka tekstów”, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

2. S. Jaworski, „Piszę, więc jestem. O procesie twórczym w literaturze”, Kraków 1993.

3. M. Popiel, „Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia”, Kraków 2018.

4. G. Steiner, „Gramatyki tworzenia”, tłum. J. Łoziński, Poznań 2004.

5. J. Bryant, „Płynny tekst”, tłum. Ł. Cybulski, Warszawa 2020. 

6. „Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym”, red. M. Antoniuk, Kraków 2017.

7. M. Antoniuk, „Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania”, Kraków 2015.   

 

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

4.

Dr hab. Krzysztof Biedrzycki: Interpretacja - rozumienie literatury i rozumienie świata.

Celem seminarium jest podjęcie refleksji nad interpretacją jako formą obcowania z dziełem literackim,
jego rozumieniem. Przedłużeniem interpretacji literackiej jest proces rozumienia świata, zarówno
zapośredniczonego przez tekst, jak od tekstu niezależnego. Będziemy szukali odpowiedzi na pytania o
sposoby prowadzenia interpretacji, formy jej weryfikacji, samoświadomość interpretatora. Refleksja
teoretyczna stanie się podstawą praktyki lektury, podejmiemy próby wspólnych odczytań utworów z
literatury najnowszej. Bibliografia: Brożek, B. (2014). Granice interpretacji. Kraków: Copernicus Center
Press; Burzyńska, A. (2001). Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS; Eco, U.,
Rorty, R., Culler, J., Brooke-Rose, C. (1996). Interpretacja i nadinterpretacja. Bieroń, T. (tłum.).
Kraków: Znak; Januszkiewicz, M. (2007). W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN; Markiewicz, H. (2000), O falsyfikowaniu interpretacji literackich. W: idem
Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 77-101;
Sławiński, J. (1998). O problemach „sztuki interpretacji”. W: Idem, Dzieło – Język – Tradycja, Kraków:
TAiWPN UNIVERSITAS; Sontag S. (2012). Przeciw interpretacji i inne eseje. Pasicka M., Skucińska A.,
Żukowski D. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Krakater; Rak R. (2020), Baśń o wężowym sercu albo
wtóre słowo o Jakóbie Szeli, Warszawa: Powergraph; inne pozycje z literatury najnowszej wybrane
wspólnie ze studentami.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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5.

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz: Wędrówki z Odysem i Telemachem. Literatura w dialogu z przestrzenią
fabularną Odysei

Podstawowa problematyka seminarium koncentruje się wokół Odysei jako zaproszenia do
intertekstualnej gry. Punktem wyjścia jest krótki wiersz Leopolda Staffa Odys, podkreślający
uniwersalny wymiar Odysei. Rozważając kolejne etapy podróży Ulissesa opisane w Odysei i
zestawiając je z dziełami wchodzącymi z nią w dialog, będziemy się starali określić konteksty
kulturowe, mające największy wpływ na reinterpretację tarożytnych mitów. Kolejne etapy tej
literackiej podróży wyznaczają następujące przestrzenie ideowe: 1) „Mąż wielce obrotny” – co to
znaczy, że podróże kształcą? 2) Czy Eneasz jest mądrzejszy od Odyseusza? 3) Odyseusz a Dante
(podróż w podróży), 4) Odyseusz pisarzy renesansu: „Cupiditas videndi terras” a tęsknota za
powrotem. 5) wędrówki Telemacha w świecie Rozumu i w krainie absurdu 5) Kirke i Syreny: możliwe
interpretacje między sacrum a profanum; 6) Odys przepisany XX i XXI wieku. Zdezintegrowane „ja” i
niemożliwe powroty.  7) Guliwer i Pan Kleks: czy któryś z nich jest Odysem?

1.       Podstawowa literatura przedmiotu

1.      Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski

2.      Wergiliusz, Eneida, przeł. Z. Kubiak.

3.      Dante, Piekło (przekład dowolny)

4.      J.L. Borges, Ostatnia podróż Odyseusza, w idem: Dziesięć esejów dantejskich, przeł. J. Partyka

5.      J. Du Bellay, Hereux qui comme Ulysses (przekład dowolny)

6.      J. Kochanowski, Elegia IV 1 (przeł. L. Staff)

7.      J. Swift, Podróże do odległych narodów świata

8.       François Fénelon, Przygody Telemacha, przekład dowolny.

9.      L. Aragon, Przygody Telemacha, przeł. Irena Wachlowska

10.  P. Calderon, Magia grzechu

11.  M. Atwood Circe. Mud poems (w oryginale)

12.  F. Kafka, Milczenie syren.

13.  K. Rybak, Osobliwe dźwięki. Recepcja mitycznych syren w "Jak rozmawiać z dziewczynami na
prywatkach" Neila Gaimana [w: Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana", red. Weronika
Kostecka, Anna Mik, Maciej Skowera, Warszawa 2018. 

14.  S. Wyspiański Powrót Odysa.

15.  (opcjonalnie) James Joyce: Ulisses.

16.  Sándor Márai, Pokój na Itace, przeł. Irena Makarewicz

17.  A. Baranowa, Itaka roku 1944. Powrót Odysa Tadeusza Kantora

18.  Jan Brzechwa, Pan Kleks

2.      Publikacje związane z tematyką seminarium

1)      Etos humanistyczny w polskiej poezji nowołacińskiej, w: Etos humanistyczny, pod red. P.
Urbańskiego, Warszawa 2010 (Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej. Syntezy pod
red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej t. III) s. 51-86.

2)      Kleks w tekście, tekst o Kleksie. Metaforyka i intertekstualność w cyklu powieściowym Jana
Brzechwy, „Wielogłos”. Pismo Wydziału Polonistyki UJ 2016, nr 1 (27), s. 65-81.

3)      Jan Kochanowski, Elegie (przekład w ramach edycji tomu X Dzieł wszystkich (Wydanie Sejmowe)
–  w przygotowaniu

 

 

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

Prof. dr hab. Bogusław Dopart: Obrazy obyczajów i zwyczajów w literaturze oświecenia i romantyzmu

           Polska i europejska iteratura oświecenia i romantyzmu z wielkim zainteresowaniem studiuje
osobę ludzką,  jednostkę, indywidualność nowoczesną, lecz z równą pasją bada i przedstawia
zbiorowość, naród, społeczeństwo, wspólnotę. W dobie oświeceniowej zaciekawienie regułami i
przemianami życia zbiorowego stanie się źródłem rozwoju poezji dydaktycznej, powieści, literatury
dokumentarnej. Romantycy stworzą znakomite syntezy tzw. kultury obyczajowej na podstawie
tradycji ludowej i sarmackiej (Mickiewicz, Słowacki, Rzewuski, Pol, ballada i gawęda, powieść
walterscottowska). Realiści z Kraszewskim i Korzeniowskim na czele – świadomi przemian prozy
europejskiej – będą kształtować powieściową panoramę obyczajową. Sugestywne obrazy obyczajów
przyniesie też dramaturgia – począwszy od oświeceniowej komedii warszawskiej i lwowskiej.
Wyobraźnia pisarzy wnika w realia wielu środowisk: tradycyjnych, wielkomiejskich i
małomiasteczkowych – prowincjonalnych zasiedziałych wspólnot, kręgów artystycznych,
rzemieślniczych, urzędniczych itp. Eksploatuje rozmaite kultury środowiskowe, nie tylko folklor
 chłopski, plebejski, żołnierski… Dwór, salon, dom profesorski,  krajowe i emigracyjne instytucje
kulturotwórcze, ale także imprezy handlowe („kontrakty”) czy wypoczynek w uzdrowiskach –
wszędzie tam powstaje odrębna kultura obyczajowa. Oświeceniowe i romantyczne podróżopisarstwo,
piśmiennictwo zsyłkowe przysparza obyczajowej egzotyki.  Literatura wyprzedza socjologię w wielu
poznawczych ujęciach procesu społecznego. Ale – jak rozumieć pojęcia „obyczaje” i „zwyczaje”?
Socjologia i nauki o kulturze spierają się o to  bez końca. Wybierzemy wobec tego proste i użyteczne
rozumienie:  o b y c z a j e  to typowe dla danej grupy społecznej zachowania w standardowych
sytuacjach społecznych (relacje międzyludzkie, praca i świadczenia publiczne, wymiana dóbr itp.);  z
w y c z a j e  to mające wyraźną sankcję tradycji zachowania grupowe o silnie zrytualizowanej formie.

Bibliografia:

Dzieło literackie jako źródło, historyczne, red. Z. Stefanowska i J. Sławiński, Warszawa 1978

Gloger Zygmunt, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 2012

Kamionka-Straszakowa Janina, Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu,
Warszawa 1974

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Chwalby, Warszawa 2006

Prokop Jan, Universum polskie, Kraków 1993

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, pod red. B. Doparta, Kraków 2013

Wasylewski Stanisław, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008

Ziołowicz Agnieszka, poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w
literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011

 

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

7.

Dr hab. Beata Kalęba: Autoportret wschodnioeuropejczyka na Zachodzie. Od porównania do
przekładu

Seminarium będzie poświęcone rozmaitym reprezentacjom migracji w literaturze XIX-XX wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem doświadczenia migrantów ze wschodniej Europy na Zachodzie. Wśród
proponowanych ujęć teoretycznych i zagadnień problemowych znajdą się: emigracja a migracja (w
tym: emigracja polityczna w XIX-XX w. a migracje po 1989 / 2004 r.); pojęcie mniejszości oraz
wrażliwość postkolnialna a badania nad literaturą migracyjną; displacement / wykorzenienie; migracja
a język; dwujęzyczność autorów migracyjnych; literatura migracyjna a postpamięć; tożsamość
regionalna, wschodnio- i zachodnioeuropejska, europejska, światowa; tożsamość hybrydyczna,
międzykulturowa; perspektywa emigracyjna i imigracyjna; strategie narracyjne w literaturze
migracyjnej; współczesna literatura o migracji dla dzieci i młodzieży. Prowadząca seminarium
wstępnie proponuje do dyskusji m.in. utwory Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Josifa
Brodskiego, Manueli Gretkowskiej, Agaty Wawryniuk, Herty Müller, Josepha Rotha, Kiran Desai, Milana
Kundery, Antanasa Škėmy, Barbary Kosmowskiej, Barbary Gawryluk, Jarosława Mikołajewskiego, ale
ostateczna lista lektur zostanie ustalona wraz z uczestnikami seminarium i będzie uzależniona od
wybranych tematów prac magisterskich. W ramach seminarium mogą powstać prace
historycznoliterackie, komparatystyczne oraz opatrzone komentarzem przekłady (z języków:
angielskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, litewskiego).

Proponowana literatura podmiotowa znajduje się w dziale „Treści programowe”. Tutaj najważniejsze
artykuły wprowadzające do problematyki seminarium: A. Nasiłowska, Emigracja i migracja, „Teksty
Drugie” 2016, nr 3; C. Mardorossian, From Literature of Exile to Migrant Literature, „Modern Language
Studies” Vol. 32, No. 2 / 2002, pp. 15-33; G. Dunphy, Migrant, Emigrant, Immigrant: Recent
Developments in Turkish-Dutch Literature, „Neophilologus” Vol. 85 / 2001, pp. 1-23.

 

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

Dr Jakub Kornhauser: Eksperyment jako przekład, przekład jako eksperyment. Perspektywa
awangardowo-intermedialna

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom przekładoznawczym oraz teoretycznoliterackim, których
wspólnym mianownikiemjest eksperyment rozumiany jako próba przekroczenia granic - konwencji,
gatunku, czytelniczych oczekiwań. Przyjrzymy się działaniom testującym nowe idee i media, by
sprawdzić, dokąd może prowadzić zawarty w nich potencjał rewolucji. Podstawowy zakres kursu
obejmuje następujące problemy:

Przekład eksperymentalny i eksperyment w pracy tłumacza (awangardowe i niestandardowe strategie
translatorskie; przekład automatyczny; rola przypadku, a także celowych ograniczeń w przekładzie);
Przekład tekstów literackich o eksperymentalnym charakterze (literatury awangardowej i
neoawangardowej, modernistycznej i postmodernistycznej, cybernetycznej i pogranicznej): strategie i
modele;
Analiza tekstów kultury o intermedialnym charakterze w kontekście przekładu
międzydyscyplinarnego (artefakty i obiekty artystyczne, prace wielogatunkowe i hybrydyczne, formy
kolażowe korzystające z wielu intertekstów i przenoszące obraz na słowo, słowo na dźwięk etc.);
Pogranicza dyscyplin, rodzajów i gatunków w odniesieniu do nowych teorii w humanistyce (liberatura,
poezja haptyczna, konkretna, dźwiękowa i wizualna, smart obiekty i teksty organiczne etc.);
przemieszczanie się idei w obrębie nowej twórczości artystycznej;
Współczesna literatura a konwencja eksperymentu; eksperyment jako doświadczenie; stosunek do
odkryć Wielkiej Awangardy a oryginalność jako cel tworzenia; awangarda i polityka; możliwość
rewolucji wpisana w działalność artystyczną; laboratoria nowych form ekspresji;
Szczegółowe tematy zostaną wypracowane w uzgodnieniu z uczestnikami seminarium. 

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

Dr hab. Tomasz Kunz: Poezja polska po 1945 roku. W poszukiwaniu nowych sposobów porządkowania
zjawisk poetyckich.

            Historia polskiej poezji powojennej liczy już sobie ponad 75 lat, czyli mniej więcej tyle, ile
minęło od publikacji pierwszego zbioru poezji Adama Asnyka do ukazania się debiutanckiego tomu
wierszy Tadeusza Różewicza. Okres ten, traktowany zwykle jako względnie jednorodna całość, nie
doczekał się dotychczas całościowego uporządkowania. Czy jest jeszcze dzisiaj możliwe
historycznoliterackie opracowanie, które ukazałoby najważniejsze linie ewolucji poezji polskiej po
1945 roku, pozwalające wyodrębnić z ogromnego materiału literackiego zjawiska najważniejsze,
najoryginalniejsze i najbardziej wartościowe? Powstaje oczywiście problem sposobów i kryteriów, za
pomocą których można by dokonać takiej wartościującej selekcji i hierarchizacji. 

            Celem naszego seminarium nie będzie oczywiście stworzenie projektu jakiejś potencjalnej
syntezy historycznoliterackiej. Nasze ambicje będą znacznie skromniejsze i ograniczą się do
przedstawienia i krytycznego omówienia dotychczasowych prób periodyzacji powojennej polskiej
poezji oraz wskazania – na przykładzie współczesnych opracowań z zakresu teorii i krytyki poezji –
ewentualnych nowych sposobów opisywania i klasyfikowania zjawisk poetyckich. Omówimy zatem
najpopularniejsze propozycje opisywania dziejów poezji polskiej po 1945 roku: wskazujące
wewnętrzne cezury jej ewolucji przez analogię do najważniejszych dat z polskiej historii społeczno-
politycznej (1956, 1968, 1981, 1989), odwołujące się do kryteriów pokoleniowych (K. Wyka),
indywidualnych i grupowych „strategii lirycznych” (E. Balcerzan), „biegunów poezji” wyznaczanych
przez figury mocnych poetów (J. Błoński), „nurtów” wyodrębnianych na podstawie immanentnych
poetyk (J. Sławiński). Przyjrzymy się także uważniej – na przykładzie opracowań krytycznych
poświęconych poezji polskiej po 1989 roku – próbom porządkowania pola poetyckiego ograniczonym
do krótszych okresów, obejmujących maksymalnie dekadę lub dwie (M. Stala, P. Śliwiński, J. Orska, A.
Kałuża, M. Jaworski, A. Niewiadomski, J. Skurtys), poszukując w nich ewentualnych tropów mogących
prowadzić w kierunku przyszłej syntezy poezji powojennej.

            Nasze spotkania nie ograniczą się do czytania i komentowania opracowań krytycznych i
historycznoliterackich. W centrum zainteresowania musi bowiem pozostawać poezja, dlatego
równolegle do rozważań o charakterze metakrytycznym będziemy chcieli się zajmować praktyką
interpretacyjną, a więc czytaniem i komentowaniem twórczości tych autorów, których dokonania
uznamy za warte szczególnej uwagi i ponownego przemyślenia. Lista tych twórców nie będzie jednak
z góry ustalona. Tworzona będzie na bieżąco przez uczestników seminarium jako wypadkowa ich
potrzeb, zainteresowań i oczekiwań. Związana będzie także z tematami przygotowywanych w ramach
seminarium prac magisterskich. 

     

BIBLIOGRAFIA PROPONOWANA (wybór)

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Cz 1: Strategie liryczne, Warszawa 1984.

J. Błoński, Bieguny poezji, w: tegoż, Odmarsz, Kraków 1978.

J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń, w: tegoż, Pisma wybrane, t.5: Przypadki poezji, red.
W. Bolecki, Kraków 2001.

K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977 (fragmenty).

L. Burska, „Pokolenie” – co to jest i jak używać?, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

M. Stala, Machej, Świetlicki, Tekieli… Kilka uwag o nowych poetach, zapisanych jesienią 1989 roku;
tegoż, Życie skupione, życie rozproszone. Kilka uwag o światoodczuciu nowej poezji, zapisanych
jesienią 1992 roku; tegoż, Cały ten zgiełk. Kilka uwag o sytuacji i świadomości nowej poezji,
zapisanych jesienią 1995 roku, w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

M. Stala, Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć. Z przygód poezji w latach dziewięćdziesiątych, w:
tegoż, Przeszukiwanie czasu, Kraków 2004.

A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999 (fragmenty).

J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006.

A. Kałuża, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci, Kraków 2015. 

M. Jaworski, Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej, Poznań 2018.

J. Skurtys, Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku, Wrocław 2020.
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10.

Prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec: Lęki i kryzysy wczesnego modernizmu
 

Przedmiotem seminarium będzie literatura polskiego i europejskiego modernizmu, czytana pod kątem
analizy i interpretacji lęków, obsesji i kryzysów, jakie dotknęły indywidualny i zbiorowy podmiot. W
kręgu zainteresowania znajdą się takie tematy jak kryzys egologicznego modelu podmiotowości,
kryzys męskości, kryzys rodziny, nowa świadomość płci itp., a także (psycho)patologie, jakie im
towarzyszyły.

Lęki i udręki indywiduum (metafizyczne i cielesne) będą interpretowane w szerszych kontekstach
(m.in. filozoficznych, psychoanalitycznych, genderowych). Zwrócimy uwagę na dekonstrukcje
podmiotu i wynikające z tego konsekwencje egzystencjalne oraz estetyczne, spróbujemy odnaleźć
ukryte tropy nerwic i psychoz epoki (melancholia, histeria, narcyzm, paranoja, sado-masochizm),
wzbudzające lęk nowe wizerunki kobiecości (domina) i ich przyczyny (mizoginizm, problem z ciałem i
płcią, transgresje), zmierzch męskości (histeryk, mężczyzna-dziecko, artysta, samobójca), nowy
rodzaj uczuciowości (mity miłości, androgyne), fizjologiczne aspekty twórczości i obrazowania (pisanie
ciałem, wstręt) itp.

Interpretacji poddane zostaną utwory polskich i europejskich twórców, takich jak Henryk Ibsen,
August Strindberg, K.-J. Huysmans, St. Przybyszewski, K. Przerwa-Tetmajer, W. Berent, T. Miciński, M.
Komornicka, G. Zapolska, S. Żeromski, ew. także zjawiska późniejsze: B. Schulz, F. Kafka i inni.

 

LITERATURA

Interpretacji poddane zostaną utwory polskich i europejskich twórców, takich jak Henryk Ibsen,
August Strindberg, K.-J. Huysmans, St. Przybyszewski, K. Przerwa-Tetmajer, W. Berent, T. Miciński, M.
Komornicka, G. Zapolska, S. Żeromski, ew. także zjawiska późniejsze: B. Schulz, F. Kafka i inni.

Literatura przedmiotowa i podmiotowa zostanie skorygowana podczas zajęć, w zależności od
zainteresowań studentów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: seminarium, klasyczna metoda problemowa, metoda aktywizująca, dyskusja
naukowa, referaty i prezentacje przygotowane przez seminarzystów, dyskusje, konsultacje on-line,
prezentacje, dyskusja naukowa, krytyczna analiza tekstów naukowych, prezentacje przygotowane
przez seminarzystów.

Metody oceniania:

Ocena referatów, ocena aktywności podczas zajęć, przygotowanej prezentacji na wybrany temat;
ocena postępów nad badaniami własnymi zmierzającymi do przygotowania pracy magisterskiej. Dla
zaliczenia I roku wymagany jest konspekt pracy magisterskiej.

Teksty omawiane (propozycje)

A. Strindberg, Ojciec,  Panna Julia, Koledzy,

St. Przybyszewski, Requiem aeternam, Z cyklu wigilii, Androgyne, De profundis, Dzieci szatana, Dzieci
nędzy, Krzyk

H. Ibsen, Nora  albo dom lalki; Upiory, Hedda Gabler

S. Żeromski, Dzieje grzechu

B. Schulz, Sklepy cynamonowe

J.-K. Huysmans, Na wspak

M. Komornicka, Biesy

G. Zapolska, Kaśka Kariatyda, Przedpiekle

W. Berent, Próchno

K. Przerwa-Tetmajer, Anioł śmierci

F. Kafka, Opowiadania
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11.

Dr hab. Olga Płaszczewska prof. UJ: Sztuka interpretacji - o czytaniu literatury 

Seminarium poświęcone sztuce interpretowania poezji i prozy (przede wszystkim ostatnich 200 lat) w
narodowych i ponadnarodowych kontekstach. Obejmuje zagadnienia teoretyczne, w tym pytanie o cel
działania interpretatora, stosowane strategie, granice odczytań (zwłaszcza porównawczych), kwestię
wyjaśniania i rozumienia dzieła, oraz poszukiwania praktyczne, polegające na analizie i interpretacji
wybranych utworów polskich i obcych. Bibliografia podmiotowa zostanie ustalona wspólnie z
uczestnikami zajęć.

S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996;

H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków, przeł. B. Baran, M. Szczubiałka, Warszawa 2019;

I. Calvino, Po co czytać klasyków? przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2020;

U. Eco, O literaturze, przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa  2003;

U. Eco, Lector in fabula, przeł. P. Salwa, Warszawa 1994;

U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T.
Bieroń, Kraków 1996;

H. G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 2000;

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001 (1970);

Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2007

A. Waśko, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019

Polska-poezja.pl. Internetowa audioteka polskiej poezji http://polska-poezja.pl 

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

12.

Prof. dr hab. Magdalena Popiel: Po co nam literatura w czasie zarazy? Między krytyką etyczną a
autonomią dzieła (wokół Brzozowskiego, Gombrowicza, Miłosza, Dostojewskiego, Prousta, Kundery)

Temat seminarium magisterskiego ma skłonić do pytań o wartość literatury. „Jak czytać i po co ?” – te
pytania (sformułowane niegdyś przez Harolda Blooma) dziś mogą brzmieć autentycznie i nabierać
szczególnej aktualności. W XX wieku polska i europejska literatura wysokoartystyczna często
formułowała pytania o sens ludzkiej egzystencji w obliczu cierpienia i nierzadko niosła nadzieję wobec
traumatycznych doświadczeń jednostek i wspólnot. Czy możliwa jest dziś etyczna lektura dzieła nie
popadająca w ideologizacje, a równocześnie respektująca autonomiczny i artystyczny status utworu?

Ważna staje się umiejętność poruszania się we współczesnej kulturze, która niekiedy
instrumentalizuje literaturę wykorzystując ją do doraźnych celów (np. politycznych lub ludycznych)
albo ją marginalizuje w obliczu dominacji nowych mediów. Analiza różnorodnych pod względem
estetycznym a także światopoglądowym dzieł może być impulsem do dyskusji i wyboru tematu pracy
magisterskiej.

Warto też postawić pytania dotyczące czytania dzieł literackich przez piszących artystów, a zatem
pisarzy jako czytelników i krytyków literackich komentujących i oceniających własne i cudze utwory.

Olga Tokarczuk Lalka i perła

Milan Kundera Nieznośna lekkość bytu i Sztuka powieści

Witold Gombrowicz Dzienniki –fragmenty

Miłosz o Brzozowskim i Gombrowiczu

Marcel Proust , W poszukiwaniu straconego czasu-fragmenty i eseje

Italo Calvino, Po co czytać klasyków?

Harold Bloom, Jak czytać i po co?

„Teksty Drugie” 2002 nr 1/2
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13.

Dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ: Świat zwierzęcy w literaturze

Seminarium poświęcone różnorodnym motywom zwierzęcym obecnym w literaturze polskiej i
światowej na przestrzeni wieków w rozmaitych gatunkach i konwencjach literackich: od ujęć
alegorycznych po koncepcje posthumanistyczne.

Kompletna lista analizowanych tekstów zostanie ustalona wspólnie z uczestnikami seminarium z
uwzględnieniem ich pomysłów i planowanych tematów prac magisterskich; poniżej kilka propozycji
lekturowych z bibliografii przedmiotowej i podmiotowej:

Ezop, Bajki

La Fontaine, Bajki

J. Swift, Podróże Guliwera

G. Morcinek, Łysek z pokładu Idy

A. Dygasiński, Zając

A. Dygasiński, Gody życia

M. Maeterlinck, Życie mrówek

M. Maeterlinck, Życie pszczół

T. S. Eliot, Koty

**

„Koń ma duszę w sobie”: antologia, red. Łucja Ginkowa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988.

Biological turn: idee biologii w humanistyce współczesnej, red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska,
Emilia Wieczorkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Cysewski Kazimierz, Romantyczna ornitologia literacka w "Marii", w: Antoniemu Malczewskiemu w
170 rocznicę pierwszej edycji „Marii”: materiały z sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995, Białystok,
Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997 

Cztery sonety do pszczoły / Martin Opitz, Paul Fleming, Paul Valéry, Lepold Staff, oprac. Kazimierz
Orzechowski, Cobylino alias Venetia-Dantiscanum, Officina Orechoviana, 2019.

Jaki koń jest, nie każdy widzi: koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych
od antyku do współczesności, red. Anna Łysiak-Łątkowska, Małgorzata Lisiewicz, Gdańsk – Sopot,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Muzeum Sopotu, 2017.

Koń w języku, literaturze i kulturze, red. Danuta Szymonik, Małgorzata Jasińska, Joanna Siepietowska,
Irena Żukowska; Siedlce 2016.

Kot/pies/człowiek: o relacjach międzygatunkowych i kulturowych tego konsekwencjach, red.
Tarzycjusz Buliński, Katarzyna Linda-Grycza, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego /
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019.

Samborska Dominika, "Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów/nie wiem jak nazwać strach i śmierć i
miłość": motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis.
Prace Literackie”, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1962.

Stefanowska Zofia, Świat owadzi w czwartej części "Dziadów", Wrocław, Ossolineum, 1973.

Zwierzę – język – emocje: dyskursy i narracje, red. Marzena Kubisz, Justyna Tymieniecka-Suchanek,
Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
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14.

Dr hab. Michał Rusinek prof. UJ

Seminarium poświęcone będzie najnowszym metodologiom badań literackich, zarówno w ujęciu
teoretycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy seminarium nie tylko będę mieli okazję zaznajomić się z
metodologiami, ale i przekonać się, jak za pomocą wypracowanych przez nie narzędzi badawczych
czytać literaturę i inne teksty kultury. Seminarium skoncentrowane będzie wokół doskonalenia
umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej i
ponowoczesnej retoryki oraz różnorodnych poetyk. 

C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnych teorii, „Teksty Drugie”
2003, nr 2-3.

E. W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991. 

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

R. Barthes, S/Z, Warszawa 1999.

M. Foucault, Słowa i rzeczy, 2005.

C. Geertz, O gatunkach zmąconych, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków
1997.

H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000.

R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.

S. Fish, Literatura w czytelniku. Stylistyka afektywna, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1.

P. de Man, Alegorie czytania, Kraków 2004.

J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992. 

U. Eco et al., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.

 

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

15.

Dr hab. Łukasz Tischner: Tożsamość w epoce świeckiej. Literatura polska po 1945 roku

Tematem seminarium będą przemiany kulturowe, które wpłynęły na kształtowanie się nowoczesnej
tożsamości w obszarze euroatlantyckim. Przewodnikiem dla naszych rozważań będzie Charles Taylor,
który najpierw w swojej monografii Źródła podmiotowości wskazywał na genealogię „nowoczesności”,
a potem w studium A Secular Age („Epoka świecka”) rozwijał swą refleksję, uzupełniając ją o narrację
o „odczarowaniu”. Badania nad nowoczesną tożsamością poszerzone o namysł nad efektem „epoki
świeckiej” zmuszają do reinterpretacji i wypracowania nowego ujęcia literatury polskiej po 1945 roku.
W ramach seminarium będziemy korzystać z narzędzi wypracowanych w ramach tzw. „etyki czytania”
(m.in. Wayne Booth, David Parker), hermeneutyki oraz badań nad literaturą i religią (tradycja polska i
światowa).

Wybrana bibliografia:

Wayne Booth. Dlaczego krytyka etyczna nie może być łatwa?. Przeł. J. Czernik. „Wielogłos” 2009 nr
1–2(5–6).

Martha C. Nussbaum. Czytać, aby żyć. Przeł. A. Bielik-Robson. „Teksty Drugie” 2002 nr 1–2(73–74).

David Parker. Narracja autobiograficzna i języki dobra. Tłum. Anna Skucińska „Konteksty Kultury”,
2021, Tom 18 zeszyt 1.

David Parker. The Self in a Moral Space. Life Narrative and the Good. Ithaca: Cornell University Press
2007 (fragmenty).

Thomas Pavel. Powieść w poszukiwaniu samej siebie: morfologia historyczna. Przeł. M. Król.
„Konteksty Kultury” 2018 nr 4. 

Charles Taylor. A Secular Age. Cambridge (Mass.): Belknap Press 2007 (fragmenty).

Charles Taylor. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. wielu. Warszawa:
PWN 2001 (fragmenty).

 

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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16.

Prof. dr hab. Maciej Urbanowski: Od Wittlina do Masłowskiej. Doświadczenie wojny w prozie
nowoczesnej

Seminarium będzie poświęcone różnym reprezentacjom doświadczenia wojny w prozie nowoczesnej,
przede wszystkim polskiej. W centrum dyskusji będą teksty poświęcone wojnom historycznym (np. I i
II wojna światowa) oraz wyobrażonym (np. w historiach alternatywnych, fantastyce), ukazujące je z
rozmaitych perspektyw (np. uczestnika, ofiary, cywila, kobiety, mężczyzny). Nazwiska Wittlina i
Masłowskiej zakreślają ramy czasowe seminarium, a więc od dzieł powstałych po roku 1918 do
literatury po 1989, wśród nich powieści, dzienników, reportaży. Ponieważ seminarium jest
dedykowane zwłaszcza studentom specjalności „Krytyka literacka”, szczególne miejsce zajmie
eseistyka (np. Kazimierza Wyki, Czesława Miłosza, Bolesława Micińskiego).

LITERATURA:

R. Caillois, Wojna totalna, [w:] tenże, Żywioł i ład, wyboru dokonał A. Osęka, tłum. A. Tatarkiewicz,
przedmową opatrzył M. Porębski, Warszawa 1973; M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i
narodziny nowego wieku, tłum. K. Rabińska, Warszawa 1996; M. Janion M., Płacz generała. Eseje o
wojnie, wyd. drugie, przejrzane i poszerzone, Warszawa 1998; L. Stomma, Antropologia wojny,
Warszawa 2001; Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S.
Buryła, P. Rodak, Kraków 2006; P. Virilio, War and Cinema: The Logistics of Perception, London 1989.

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

17.

Dr hab. Tomasz Bilczewski prof. UJ: Porównanie i przekład: między literaturą polską a światową 

Seminarium poświęcone językowym, literackim i kulturowym mechanizmom wytwarzania światowego
obiegu literatury na plan pierwszy wysuwa kategorie porównania i przekładu zarówno w ich
teoretycznych, jak i historycznych wymiarach. Komparatystyka w szczególny sposób łączyć się będzie
z wiedzą o przekładzie, prezentacją współczesnych szkół myślenia o translacji w jej
interdyscyplinarnych powiązaniach. Wśród najważniejszych problemów poruszanych podczas
seminarium znajdą się m.in. kwestie instytucjonalizacji praktyk przekładowych i porównawczych;
wędrujących pojęć; kulturowych uwarunkowań przekładu, jego ekonomii, polityki, etyki; migracji i
dyslokacji; stref przekładu, ich miko– i makrohistorii; poetyki przekładu i interpretacji tekstu;
przekładu intersemiotycznego i intermedialności, w tym zagadnień ekfrazy i hypotypozy. 

Obowiązkowa (wskazane fragmenty) 

1. Venuti L., Translation Changes Everything. Theory and Practice, Routledge. London, New York,
2013. 

2. Pym A., Exploring Translation Theories, Routledge, London – New York 2011 

3. Munday J. (ed.), Routledge Companion to Translation Studies, Routledge, London, New York 2009 

4. Lefevere A. (ed) Translation/ History/ Culture. A Sourcebook, Routledge: London and New York,
1992 

5. Gentzler E., Contemporary Translation Theories, 2nd edition, Multilingual Matters: Clevedon, 2001 

6. Bukowski P., M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009 

7. Bukowski P., M. Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, WUJ, Kraków 2013 

8. Baker M. (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London- New York 1998 

9. Somer P. (red.), O nich tutaj (książka o języku i przekładzie), Instytut Książki, Literatura na Świecie,
Kraków, Warszawa 

2016 

10. Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków, 2012 

Dodatkowa (wskazane fragmenty) 

1. Tabakowska E., Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac, WUJ, Kraków, 2015. 

2. Snell-Hornby M., Translation Studies. An Integrated Approach, John Benjamins: Amsterdam and
Philadelphia 1995 

3. C. Millan, F. Bartrina, The Routledge Handbook of Translation Studes, Routledge: London-New York,
2017. 

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

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci polonistyki antropologiczno-kulturowej powinni wybrać seminarium literaturoznawcze. W przypadku wyboru
seminarium językoznawczego lub kulturoznawczego konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody kierownika kierunku.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575463.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury
światowej, - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - ma
świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk
społecznych i kulturalnych, - potrafi samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zapoznaje się z istotnymi nurtami polskiej
literatury dawnej, jej źródłami i analogicznymi
tendencjami w literaturze europejskiej. Rozumie ich
specyfikę lokalną i związki z dziełami zagranicznymi.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi omówić wybrane dzieła literackie,
dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego,
określić nurt i styl, wskazać źródła i powinowactwa.
Zyskuje umiejętność włączania odpowiedniego
kontekstu kulturowego do refleksji nad tekstem
polskim.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi powiązać zjawiska kulturowe obecne
w dzisiejszym świecie ze zjawiskami notowanymi przez
literaturę dawną. Ponadto umie pracować w grupie,
wspólnie dyskutować nad rozmaitymi aspektami
kultury, wymieniać się poglądami i wskazywać innym
możliwe konteksty i rozwiązania.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do egzaminu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 68 / 403

1.

Wykład ma za zadanie przedstawić wybrane przez prowadzącego aspekty,
tendencje i style, prezentowane na przykładzie konkretnych dzieł z zakresu
dawnej literatury polskiej rozważanej na tle tradycji europejskiej. Zespół
omawianych tematów ma być lokalną, narodową egzemplifikacją tendencji
ogólnoeuropejskich panujących w średniowieczu i nowożytności, z podkreśleniem
specyfiki kultury tego obszaru. Po ukończeniu kursu student powinien umieć
powiązać ze sobą pokrewne zjawiska kulturowo-literackie zachodzące w różnych
krajach i językach.

Aktualny temat opcji: Miłosne „pieśni kobiet” w tradycji klasycznej i romańskiej –
droga do Polski.

Zagadnienia:
1. Zagadnienia wstępne, terminologia. Literatura uczona, dworna,
arystokratyczna, męska versus (?) ludowa, tradycyjna, wernakularna, popularna,
kobieca. Zakres pojęć i tradycje interpretacyjne. Tradycyjne gatunki „kobiece” – z
żeńskim podmiotem wypowiedzi lirycznej.
2. Teorie pierwotnego matriarchatu – przesłanki w obiektach materialnych oraz
tekstach i gatunkach literackich.
3. Pozycja kobiet w kulturze grecko-rzymskiej – jej status i rola w poezji. Kobieto
jako „obiekt” wyznania miłosnego. (Epitalamion, komedia grecka i Plautus,
bukolika hellenistyczna, epigramat hellenistyczny, elegia rzymska, romans grecki).
4. Antyczne ślady „pieśni kobiet”: Safona, Heroidy Owidiusza.
5. Późnoantyczne gatunki hybrydyczne: heroida chrześcijańska, kwerela
(Wenancjusz Fortunat, VI w.).
6. Kobieta w poezji arabskiej epoki klasycznej i andaluzyjskiej, VIII-XI w.
7. Najstarsza liryka romańska w transkrypcji arabskiej i hebrajskiej – chardża
andaluzyjska, X/XI w.
8. Chanson de femme – typy i odmiany gatunkowe.
9. Poezja rycerska i amour courtois (trubadurzy prowansalscy, francuscy truwerzy,
niemieccy minezengerzy), XII-XIV w. Kobieta w canso. Pieśni kobiet trubadurek
(trobaritz). Alba oksytańska – chanson de malmarieé w wersji dwornej. Amor de
lonh – miłość z oddalenia.
10. Galisyjsko-portugalska cantiga de amigo – tradycyjna „pieśń o kochanku” w
arystokratycznej wersji dworskiej, XIII w.
11. Średniowieczna poezja maryjna jako zsakralizowana wersja rycerskiego kultu
kobiet (alby religijne, cantigas de santa Maria). Tradycja Pieśni nad Pieśniami i jej
rola w hebrajskiej i chrześcijańskiej poezji miłosnej.
12. Scuola siciliana – miłość jako koncept filozoficzny, XIII w.
13. Donna angelicata w poezji toskańskiej i dolce stil novo, XIII/XIV w. (G.
Cavalcanti, Dante)
14. Francesco Petrarca, XIII/XIV w. i petrarkizm XVI-XVII w.
15. Poezja nowołacińska – wersje małżeńskie i rodzinne (elegia), heroida
chrześcijańska, kwerele miast. XV-XVI w.
16. Gatunki chanson de femme z twórczości Pierra Ronsarda i Williama
Shakespeare’a.
17. Jan Kochanowski. W nurcie klasycznym: 1. elegie łacińskie, 2. łac. przekład
Safony, 3. horacjański cykl pieśni polskich z miłosnym minicyklem elegijnym, 4.
Puella docta – „nauczona białogłowa”. Gatunki średniowieczne: 4. pierwsze sonety
we Fraszkach, 5. topika petrarkistowska, 6. polska wersja romańskiej chanson de
malmariée przefiltrowana przez klasyczną kwerelę-heroidę (Fragm. VIII).
Polskie wersje romańskich gatunków „pieśni kobiet”:
18. Polski w. XVI: Adam Władysławiusz (chanson de délaissée), Jan Smolik (alba de
séparation).
19. XVII-wieczne pieśni o przemocy domowej – polskie chansons de malmariée
(pieśni źle wydanej za mąż, odmiana misère en ménage – nędza domowa).
20. Hejnał miłosny – męski wariant alborady. Hieronim Morsztyn, Zbigniew
Morsztyn.
21. Szymon Zimorowic, Roksolanki – klasyczne i romańskie warianty pieśni kobiet.
22. J.A. Morsztyn – męskie warianty alb miłosnych i żałobnych, serenady.
23. A. Mickiewicz – elegie, elegia a sonet, minicykl alboradowo-serendawy.

Ze względu na ograniczenia czasowe realizowane będą wybrane z tych zagadnień,
w zależności od zainteresowań i potrzeb studentów.

W1, U1, K1



Sylabusy 69 / 403

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Aktywne uczestnictwo w zajęciach, lektura i opracowywanie zadanych
tekstów, udział w dyskusjach.

Semestr 2

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Student opracowuje wybrany temat (analiza krytycznoliteracka
danego utworu bądź syntetyzujące opracowanie wybranego
zagadnienia, ew. przekład literacki), po czym prezentuje go
pisemnie lub ustnie (w zależności od ustaleń na początku roku).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci, absolwenci kierunków humanistycznych w zakresie 1. stopnia studiów wyższych, powinni mieć ogólną wiedzę nt.
historii literatury europejskiej oraz literatury polskiej, jak również umiejętność analizy i interpretacji dzieła literackiego, zwł. w
ujęciu porównawczym.
Znajomość któregoś z języków obcych w stopniu umożliwiającym przynajmniej sięganie do wersji oryginalnej tekstu
literackiego opatrzonego przekładem polskim, jak również zapoznawanie się z obcojęzyczną literaturą przedmiotu.
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Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575606.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pogłębienie wiedzy historycznoliterackiej w zakresie wybranych zagadnień oświecenia i romantyzmu

C2 Kształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich epok oświecenia i romantyzmu w odniesieniu
do właściwych kontekstów ideowych i estetycznych
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie ważniejsze kierunki przemian
w zakresie refleksji antropologicznej i estetyczno-
literackiej odzwierciedlone w piśmiennictwie
oświeceniowym.

PAK_K2_W03 zaliczenie, egzamin

W2
Student zna i rozumie wybrane zjawiska estetyczne
i antropologiczne, odzwierciedlone w literaturze
i kulturze romantyzmu

PAK_K2_W03 zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać samodzielnej pogłębionej
analizy utworów literackich epoki oświecenia, sytuując
je w we właściwym kontekście ideowym
i estetycznym.

PAK_K2_U01 zaliczenie, egzamin

U2
Student potrafi zinterpretować utwór literacki okresu
romantyzmu z wykorzystaniem historycznie
adekwatnych kontekstów.

PAK_K2_U01 zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania refleksji nad
zjawiskami kulturowymi, które ukształtowały charakter
kultury współczesnej.

PAK_K2_K03 zaliczenie, egzamin

K2

Student jest przygotowany do samodzielnej analizy
wybranych zjawisk historycznoliterackich
i historycznokulturowych oraz formułowania opinii
na ich temat, również w kontekście zagadnień kultury
współczesnej.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Refleksja o człowieku, społeczeństwie i historii w literaturze oświeceniowej W1, K1

2. Wielość i zmienność prądów i kategorii estetycznych (teoria i praktyka) w epoce
oświecenia W1, U1, K1

3. Wybrane formy oświeceniowej poezji, dramatu i prozy. U1, K1

4. Poeta i twórczość poetycka jako temat literacki oraz zagadnienie estetyczne i
antropologiczne w okresie romantyzmu W2, U2, K2

5. Romantyczny dramat i dramatyczność W2, U2, K2

6. Proza epoki romantyzmu: tradycje i nowatorstwo W2, U2, K2

7. Romantyczne wspólnoty literackie i intelektualne W2, K2

8. Dialogi literatury i filozofii w dobie romantyzmu W2, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Aktywny udział w zajęciach, wykazanie się znajomością podanej literatury

Semestr 2

Metody nauczania:

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

wykład egzamin udział w zajęciach (80 %); znajomość ich problematyki; zapoznanie się z
podaną literaturą
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Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575772.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Główny cel stanowi pogłębienie znajomości zjawisk literatury polskiej lat 1864-1918 i zdobycie umiejętności ich
rozumienia na tle kultury współczesnej.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie te zjawiska i tendencje
w literaturze polskiej lat 1864-1918, które wywarły
wpływ na kulturę współczesną i pogłębiają jej
rozumienie.

PAK_K2_W01
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Student zna i rozumie dzieła literatury polskiej
wczesnego modernizmu i ich rolę w późniejszej
kulturze

PAK_K2_W01
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3
Student zna i rozumie wypowiedzi programowe
z przełomu XIX i XX wieku, które wywarły wpływ
na późniejsze koncepcje teoretycznoliterackie

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi interpretować dzieła literackie lat
1864-1918 w rozmaitych kontekstach
historycznoliterackich i teoretycznych

PAK_K2_U01
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej oceny zjawisk
literatury polskiej lat 1864-1918 i ich znaczenia dla
kultury polskiej a także ich miejsca w światowej
kulturze

PAK_K2_K06
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
Student jest gotów do dyskusji na temat modernizmu
w literaturze polskiej w kontekstach kulturowym,
estetycznym i socjologicznym na tle zjawisk literatury
współczesnej

PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie projektu 10
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poprawa projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Literatura polska lat 1864-1918 wobec zjawisk nowoczesności. Socjologia życia
literackiego na ziemiach polskich. W1

2. Sienkiewicz i Prus wobec zjawisk nowoczesności W1, U1, K2

3. Stanisław Przybyszewski i jego nowatorstwo w literaturze polskiej i europejskiej W2, K1, K2

4. Stanisław Wyspiański jako artysta, twórca teatralny i wizjoner. Współczesna
recepcja jego dzieła W1, W2, U1, K1

5. Stanisław Brzozowski - pisarz, krytyk i myśliciel. Jego rola w kulturze współczesnej W2, W3, K2

6. Proza Wacława Berenta jako oryginalny projekt polskiego modernizmu W1, W2, K1

7. Tadeusz Miciński - poeta, pisarz i dramaturg i jego współczesna recepcja W1, W2, U1, K1

8. Poezja i eseistyka Bolesława Leśmiana - ich wyjątkowość na tle polskiego i
europejskiego modernizmu W1, W2, W3, K1
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9. Przemiany poezji polskiej lat1864-1918 i jej związki z poezją europejską. Liryka
polska od klęski do zwycięstwa. W1, W2, K1

10. Nowatorskie zjawiska w prozie pod koniec epoki Młodej Polski. Od estetyki do
życia społecznego W1, W2, U1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Wymagana jest obecność na wykładzie, aktywny udział w
dyskusjach oraz przygotowanie pisemnego konspektu
dotyczącego wybranego dzieła lub autora polskiego z lat
1864-1918 i jego miejsca w kulturze współczesnej

Semestr 2

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Wymagana jest obecność na wykładzie i aktywny udział w
dyskusjach. Warunkiem zaliczenia jest ustna prezentacja
szczegółów konspektu dotyczącego wybranego dzieła lub
autora z lat 1964-1918 i jego miejsca w kulturze
współczesnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy znajomości historii literatury polskiej XIX i XX wieku z wcześniejszych etapów kształcenia.
Obecność na wykładach jest wymagana.



Sylabusy 78 / 403

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575892.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury
światowej, - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - ma
świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk
społecznych i kulturalnych, - potrafi samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
- najważniejsze nurty literatury i kultury polskiej XX
wieku, - światowy kontekst przemian literatury polskiej
XX wieku, - ma orientację w życiu kulturalnym
w Polsce XX wieku.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym, -
odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki, - pod
kierunkiem opiekuna naukowego prowadzić prace
badawcze.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- aktywnego rozwijania kompetencji poprzez
ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych
i naukowych, - krytycznej rewizji własnych przekonań
ze względu na  uznanie dla kulturowej odmienności, -
dzięki poznaniu wielorakich prądów ideowych, które
współkształtowały literaturę polską XX wieku,
dostrzega wartość światopoglądowego pluralizmu.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład ma przybliżać podstawowe nurty i tendencje w obrębie literatury polskiej
XX wieku, które są pokazane na szerszym tle światowych przemian kulturowo-
politycznych. Jego celem nie jest jedynie historyczna rekonstrukcja następujących
po sobie zjawisk i prądów, ale także wskazanie na pewne głębsze transformacje,
które miały związek z: rozwojem nauki i techniki, sekularyzacją, pluralizmem
ideałów estetycznych, doświadczeniem I i II wojny światowej (Holocaust, zbrodnie
komunizmu) oraz powojennym "zniewoleniem umysłów". Najbardziej
rozpoznawalni polscy pisarze będą sytuowani i interpretowani w szerszym
kontekście procesów literackich i historii idei.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na wykładach

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny obecność na wykładach, egzamin
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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.
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Kulturowa teoria literatury-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.5cd946a837370.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi orientacjami w badaniach literackich oraz
antropologiczno-kulturowych, wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do odbioru i rozumienia współczesnych
praktyk literacko-kulturowych oraz wprowadzenie w specyfikę instrumentarium badawczego, umożliwiającego
samodzielne podejmowanie i realizowanie zadań analityczno-interpretacyjnych w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W02 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U02 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nowoczesna teoria literatury a kulturowy zwrot w badaniach literackich W1, U1, K1

2. Anglosaskie studia kulturowe wobec niemieckiej kulturwissenschaft W1, U1, K1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Znajomość problematyki omawianej w ramach konwersatorium i
wykładu; zdolność konceptualizacji wybranego przez siebie
współczesnego zjawiska czy problemu literacko-kulturowego
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Kulturowa teoria literatury-konwersatorium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.5cd946a85f082.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi orientacjami w badaniach literackich oraz
antropologiczno-kulturowych, wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do odbioru i rozumienia współczesnych
praktyk literacko-kulturowych oraz wprowadzenie w specyfikę instrumentarium badawczego, umożliwiającego
samodzielne podejmowanie i realizowanie zadań analityczno-interpretacyjnych w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie do sprawdzianu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Poetyki i wspólnoty afektywne W1, U1, K1

2. Nowe materializmy: relacyjność W1, U1, K1

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

4. Wspólnota międzygatunkowa W1, U1, K1

5. Krajobrazy kulturowe W1, U1, K1

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

8. Studia postkolonialne i migracyjne W1, U1, K1

9. Kultura zaangażowania, nowe badania nad empatią W1, U1, K1

10. Literatura w reakcji: podziały klasowe W1, U1, K1

11. Patonarracje, opowieści o chorobie W1, U1, K1

12. Studia nad niepełnosprawnościami (innymi formami sprawności) W1, U1, K1

13. Przemoc, wykluczenia, ramowanie wojny W1, U1, K1

14. Nekros: życie po życiu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i aktywność na zajęciach są obowiązkowe.
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Interpretacja dzieła filmowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.5cd426524f6b7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 89 / 403

W1

Student zna i rozumie na podstawowym kategorie
opisu narracji filmowej w relacji do głębokich kategorii
kulturowych, rozumie usytuowanie tekstu filmowego
w kontekstach produkcji, dystrybucji i recepcji - jako
"społecznej produkcji znaczeń"

PAK_K2_W03 prezentacja

W2 Student zna i rozumie parateksty filmowe PAK_K2_W05 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03 prezentacja

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

PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07 prezentacja

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U07 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07 prezentacja

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

PAK_K2_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Style, gatunki, poetyki autorskie - wytwarzanie "emblematycznych" tekstów
filmowych stanowiących konwencjonalną pamięć kina W2, U1, U2, U3

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

3. Film dokumentalny, systemy obiegu i społeczne wyobrażenia rzeczywistości -
modalności filmu dokumentalnego wg. Billa Nicholsa U1, U2, U3, K1, K2

4. Film jako medium pamięci kulturowej – w kierunku analizy kulturowej obrazu W2, U1, U3, K2

5. Związki filmu i literatury: relacje intertekstualne, intermedialne i problem
adaptacji W2, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w nich, przygotowanie
prezentacji zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak
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Warsztaty krytyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.5cc6f770cc2e1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studentka/student posiada umiejętność tworzenia różnych gatunkowo tekstów

C2 Studentka/student posiada umiejętność redagowania oraz korekty tekstów z wykorzystaniem programów
do edytowania tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W05 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

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

PAK_K2_U04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

W1, U1, K1
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2.

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

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa
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Antropologia słowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd42652e151e.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami dotyczącymi aktywności mownej człowieka i różnych sposobów
używania języka w przeszłości i współcześnie w aspekcie antropologicznym

C2
Przekazanie umiejętności analizy problemu antropologii słowa z perspektywy historycznej i synchronicznej,
etnolingwistycznej, estetycznej oraz komunikacyjnej (zwłaszcza wpływ mediów elektronicznych, problemy
cyberprzestrzeni i hipertekstu), aby student umiał rozumieć i interpretować relację człowiek – język- kultura

C3 Uświadomić słuchaczom potrzebę krytycznej oceny zdobytej wiedzy w tej dziedzinie, aby mogli ją jej
wykorzystania do badań własnych i kształtowania własnej postawy poznawczej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06 egzamin ustny

W2 wybrane koncepcje antropologii lingwistycznej. PAK_K2_W05 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ujmować problem aktywności mownej człowieka
z perspektywy historycznej i synchronicznej,
etnolingwistycznej, estetycznej oraz komunikacyjnej

PAK_K2_U01 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cd946a92a6e5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentek/studentów z podstawowymi zagadnieniami i koncepcjami zachodniej
filozofii, które w najmocniejszym stopniu oddziałały za zachodnia literaturę oraz sposoby jej rozumienia i badania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe filozoficzne zagadnienia i koncepcje,
przydatne do analizy i interpretacji dzieła literackiego. PAK_K2_W02 egzamin ustny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Stosować wybrane koncepcje i pojęcia filozoficzne
do analizy dzieła literackiego. PAK_K2_U01 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Samodzielnego stosowania nabytej wiedzy do analizy
tekstów kultury, zwłaszcza dzieł literackich. PAK_K2_K01 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

3.

Relacja filozofii i literatury w perspektywie gatunków literackich i dyskursywnych
trybów wypowiadania. Idee i teksty. Literatura jako zbiór idei filozoficznych,
filozofia jako korpus literackich tekstów. Historia idei i poetyka dyskursu
filozoficznego. Gatunki literackie w filozofii. Relacje filozofii i literatury: rys
historyczny. Logos vs mythos, Platon versus Nietzsche.  

W1, U1, K1
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4.

Literatura w perspektywie transcendentalizmu. Kant i Fichte. Novalis i Schlegel:
poezja transcendentalna. Fragment vs całość. Transcendentalizm w filozofii i
poezja transcendentalna. Pojęcie transcendentalizmu.  Rola estetyczności u
Kanta, Schillera, Fichtego i Schellinga. Fichte a romantyzm niemiecki: Novalis i
Schlegel. „Organiczność” i „Ironiczność”: dwie linie poezji nowoczesnej i ich
geneza w filozofii transcendentalnej. Fragment romantyczny i jego poetyka.
Fragment a system. Fragment romantyczny a nowoczesny esej. Nowoczesny tekst
filozoficzny jako esej.  Esej i eseizacja dyskursu filozoficznego.  Polemika
Jacobiego z Fichtem: czy transcendentalizm jest nihilizmem? Koncepcja ironii
romantycznej: Hegel, Kierkegaard. Ironia a „ja” transcendentalne. 

W1, U1, K1

5.

Literatura w perspektywie heglizmu. Fenomenologia ducha i estetyka. Filozofia
tragedii. Hegel a Kierkegaard. Hegel i dialektyczne teorie literatury.
„Fenomenologia ducha” i jej struktura. Literatura w „Fenomenologii ducha”.
 Estetyka Hegla. Koncepcja tragizmu w „Fenomenologii ducha” oraz „Wykładach o
estetyce”.

W1, U1, K1

6.

Dialektyczne teorie literatury w XX wieku: Lukacs i Sartre. Lukacs i marksistowskie
teorie literatury. Materialistyczna interpretacja myśli Hegla. „Młody Hegel” i
„Historia i świadomość klasowa”. Pojęcia alienacji i fetyszyzacji, wartości
użytkowej i wymiennej.  Wpływ Hegla na Lukacsa w „Teorii powieści”. Epos a
powieść. 

W1, U1, K1

7.

Fenomenologia dzieła literackiego i literatury. Ingarden, Bachelard, Merleau-
Ponty. Fenomenologia literatury, fenomenologia a literatura. Główne  pojęcia
fenomenologii. Fenomenologiczna teoria literatury Romana Ingardena. Inne
fenomenologie: Bachelard, Merleau-Ponty, Poulet. Fenomenologia materialna:
Jean- Luc Marion, Michel Henry. Husserla koncepcja czasu w „Wykładach z
fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu”.

W1, U1, K1

8.

Hermeneutyka: Heidegger, Gadamer, Pareyson, Vattimo. Podstawowe pojęcia
wczesnego i późnego Heideggera.. Filozofia interpretacji. Heideger i poeci.
Heidegger i poeci.  Filozofia Martina Heideggera i jej podstawowe pojęcia.
Heidegger „wczesny” i „późny”. Heideggerowskie lektury poezji. Filozoficzne
podstawy teorii interpretacji. 

W1, U1, K1

9.

Egzystencjalizm jako filozofia i praktyka pisarska na "przecięciu" marksizmu i
fenomenologii. Egzystencja(lizm) i literatura. Zarys myśli egzystencjalistycznej.
Kierkegaard a Hegel, Szestow a Husserl. Szestowa lektura Dostojewskiego i
Nietzschego. Jaspers i sytuacje graniczne. Jaspersa egzystencjalistyczne
odczytanie filozofii Nietzschego. Wczesny Heidegger z „Bycia i czasu” a
egzystencjalizm. Filozofia Sartre’a i jego praktyka pisarska. Dialektyka i
fenomenologia w „Byciu i nicości”. Marksizm w „La critique de la raison
dialectique”.

W1, U1, K1

10.

Dekonstrukcja Derridy a problem literatury. Dyskusje wokół metafory: Heidegger,
Derrida, Ricoeur, Różewicz. Filozofia w uścisku retoryki. Dekonstrukcja i
neopragmatyzm. Dziedzictwo Nietzschego. Podstawowe pojęcia filozofii Derridy:
różnica, ślad, pismo, suplement, sygnatura. Koncepcja retoryczności Paula de
Mana.  Metafora w uścisku metafizyki. Nietzsche, Heidegger, Ricoeur, Derrida i
Różewicz o metaforze. „Meta-fizyczne” i „meta-foryczne”. 

W1, U1, K1

11.
Foucault: literatura, granice języka i racjonalności. Pytanie o "byt" języka i
literatury. Foucaulta koncpecja epistem. Śmierć człowieka.  Późny Foucault:
władza, biopolityka, podmiot. 

W1, U1, K1

12.
Filozofia literatury Maurice'a Blanchota. Teoria pisania i śladu. Anonimowość
języka i "Neutrum".  Wpływ Hegla na Blanchota. Koncepcja fragmentu. Mallarme,
Kafka, Celan.

W1, U1, K1

13.
Dialektyka negatywna Adorna a estetyka i literatura. Myśl Teodora Adorna a
sztuka i literatura XX wieku. Dialektyka negatywna Adorna a dialektyka Hegla.
Estetyka Adorna a sztuka awangardowa. Adorna interpretacje literatury. Adorno
jako pisarz: „Minima moralia”. 

W1, U1, K1
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14.
Neopragmatyzm a problem kryzysu reprezentacji. Filozofia Rorty'ego. Filozofia
jako praktyka pisarska.  Neopragmatyzm Rorty’ego a dekonstrukcja. „Słabi” i
„mocni” tekstualiści.  

W1, U1, K1

15. Koniec wieku poetów? Literatura w kręgu współczesnej myśli krytycznej: Jacques
Ranciere, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Quentin Meillasoux. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach
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Filozofia literatury. Główne pojęcia i problemy-konwersatorium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cd946a94fc85.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pogłębienie wiedzy wyniesionej z wykładu, analiza wybranych tekstów filozoficznych, analiza i interpretacja
wybranych dzieł literackich w kontekście poznawanych zagadnień i koncepcji filozoficznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Wybrane koncepcje i teksty filozoficzne i umie odnieść
je do dzieł literackich. PAK_K2_W02 raport, prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Interpretować dzieła literackie w kontekście
filozoficznym. PAK_K2_U01 raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01 raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie raportu 50

przygotowanie referatu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

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

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

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

6. ewolucja form literackich a społeczeństwo w perspektywie dialektycznej: Lukacs,
Sartre W1, U1, K1
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7. Różne fenomenologiczne ujęcia literatury: Ingarden, Bachelard, Merleau-Ponty W1, U1, K1

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach
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Główne problemy estetyki współczesnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cd426515a101.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień estetyki z uwzględnieniem znaczenia jej związków
ze sztuką. Prezentowane zagadnienia powiązane są z wartościowaniem sztuki i krytyką artystyczną. Stosowana
terminologia wynika z analizy teoriosystemowej, fenomenologii oraz z metodologii sytuacji estetycznej wraz
z elementami estetyki analitycznej, co wiąże się głównie z analizą świata sztuki i instytucjonalizmu.

C2
Celem kursu jest przeprowadzenie analizy porównawczej fenomenów estetyki, w tym np. sztuki, piękna, dzieła
sztuki w powiązaniu z aesthesis w odniesieniu do kultury i sztuki współczesnej. Podczas kursu analizuje się
zagadnienie estetyki relacyjnej, panestetyzm oraz znaczenie wartości estetycznych: tradycyjnych
i konceptualnych.

C3
Celem kursu jest przeanalizowanie kształtowania się sztuki na tle kolejnych nurtów awangardowych
i neoawangardowych, takich jak: futuryzm, dadaizm, abstrakcjonizm, surrealizm, pop-art, konceptualizm,
performance art, body art, industrializm, sztuka krytyczna, jak również wpływu na sztukę zjawisk
pozaartystycznych, np. techniki, kultury masowej i mediów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W06 esej, prezentacja

W2
studentka/student posiada uporządkowaną wiedzę
obejmującą terminologię i metodologię, służącą
analizie różnego rodzaju dzieł sztuki.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04 esej, prezentacja

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

PAK_K2_W05 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U07 esej, prezentacja

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

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U06 esej, prezentacja

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

PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 esej, prezentacja

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

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07 esej, prezentacja

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 25

przygotowanie referatu 20

przygotowanie do zajęć 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

3. Prosceniczny i interaktywny odbiór sztuki. W3, U1

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

5. Od ready made początku XX wieku do minimal art lat 60 XX wieku. W2, K3

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

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

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

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

10. Sztuka akcji – Performance Art. W2, K2

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Seminarium magisterskie 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4245d3afc9.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
15.0



Sylabusy 109 / 403

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat wybranych zagadnień z literatury polskiej
i powszechnej, wiedzy o języku polskim oraz związków między różnymi zjawiskami kultury.

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

C3 Pogłębienie umiejętności samodzielnej i twórczej interpretacji dzieł literackich i innych rodzajów sztuk.

C4 Zdobycie umiejętności przygotowania oryginalnej obszernej pracy pisemnej o charakterze naukowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2 teorie i metodologie badawcze z zakresu
literaturoznawstwa i językoznawstwa

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

PAK_K2_W07 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

PAK_K2_U03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
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Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 90

przygotowanie pracy dyplomowej 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 120

przygotowanie pracy dyplomowej 240

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
450

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi:

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

Szczegółowe treści kształcenia i temat rozprawy zależne są od konkretnego seminarium wybranego
przez studenta/studentkę z oferty przewidzianej na dany rok akademicki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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3.

Dr hab. Mateusz Antoniuk: Homo faber. Proces twórczy jako przedmiot badań (między krytyką
genetyczną a antropologią twórczości)

Seminarium poświęcone będzie fenomenowi ludzkiej kreatywności, a zwłaszcza jego przypadkowi
szczególnemu, jakim jest proces twórczy artysty. Główne zagadnienia: 

1. Jak, od kiedy, dlaczego (etc., pytania łatwo mnożyć) artyści opowiadają o swoim procesie
twórczym, odsłaniając jego tajniki (lub fingując je, tworząc fikcyjne opowieści o własnym
tworzeniu)?

2. W jaki sposób proces twórczy jest tematyzowany w samych dziełach sztuki?

3. Jak można opowiadać kulturową historię pracowni artysty (pisarza, malarza, rzeźbiarza etc.)?

4. Jak można (i dlaczego warto) badać proces (teksto)twórczy?

a) Czym jest krytyka genetyczna (fr. critique génétique), zajmująca się badaniem procesu
twórczego na podstawie jego materialnych śladów, zdeponowanych w archiwum? Jak krytyka
genetyczna może współpracować z interpretacją tekstu, historią literatury, edytorstwem,
edytorstwem cyfrowym? Jak może się wpisywać w pole najnowszej humanistyki (np. wchodząc w
alians ze studiami nad pamięcią, somatopoetyką etc.)?

b) Jakie są inne możliwe sposoby badawczego dyskursywizowania procesu twórczego? Czym może
być antropologia / psychologia / socjologia / ekonomia… tworzenia? 

Tematy prac magisterskich powinny mieścić się w polu problemowym procesu twórczego,
kreatywności etc. Szczegółowe sformułowania tematów będą ustalane w drodze indywidualnych
konsultacji. Prace mogą mieć różny charakter, w zależności od preferencji i temperamentu
uczestników seminarium: od prac opartych na materiale archiwalnym (np. analizy brulionów
utworów literackich, dostępnych w archiwach krajowych) do prac niewymagających archiwalnej
kwerendy (np. poświęconych sposobom tematyzowania procesu twórczego w wybranych tekstach
kultury).    

Tematyka seminarium wiąże się z działalnością Pracowni Badań nad Procesem Twórczym / Centre
for Creativity Research na Wydziale Polonistyki UJ (konferencje, odczyty, panele dyskusyjne,
poświęcone zagadnieniom twórczości). 

Opracowania (wstępny wybór)

1. P.-M. de Biasi, „Genetyka tekstów”, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

2. S. Jaworski, „Piszę, więc jestem. O procesie twórczym w literaturze”, Kraków 1993.

3. M. Popiel, „Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia”, Kraków 2018.

4. G. Steiner, „Gramatyki tworzenia”, tłum. J. Łoziński, Poznań 2004.

5. J. Bryant, „Płynny tekst”, tłum. Ł. Cybulski, Warszawa 2020. 

6. „Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym”, red. M. Antoniuk, Kraków 2017.

7. M. Antoniuk, „Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania”, Kraków 2015.

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

4.

Dr hab. Krzysztof Biedrzycki: Interpretacja - rozumienie literatury i rozumienie świata.

Celem seminarium jest podjęcie refleksji nad interpretacją jako formą obcowania z dziełem
literackim, jego rozumieniem. Przedłużeniem interpretacji literackiej jest proces rozumienia świata,
zarówno zapośredniczonego przez tekst, jak od tekstu niezależnego. Będziemy szukali odpowiedzi
na pytania o sposoby prowadzenia interpretacji, formy jej weryfikacji, samoświadomość
interpretatora. Refleksja teoretyczna stanie się podstawą praktyki lektury, podejmiemy próby
wspólnych odczytań utworów z literatury najnowszej. Bibliografia: Brożek, B. (2014). Granice
interpretacji. Kraków: Copernicus Center Press; Burzyńska, A. (2001). Dekonstrukcja i interpretacja.
Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS; Eco, U., Rorty, R., Culler, J., Brooke-Rose, C. (1996). Interpretacja i
nadinterpretacja. Bieroń, T. (tłum.). Kraków: Znak; Januszkiewicz, M. (2007). W-koło hermeneutyki
literackiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Markiewicz, H. (2000), O falsyfikowaniu
interpretacji literackich. W: idem Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków:
Wydawnictwo Literackie, s. 77-101; Sławiński, J. (1998). O problemach „sztuki interpretacji”. W:
Idem, Dzieło – Język – Tradycja, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS; Sontag S. (2012). Przeciw
interpretacji i inne eseje. Pasicka M., Skucińska A., Żukowski D. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo
Krakater; Rak R. (2020), Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli, Warszawa:
Powergraph; inne pozycje z literatury najnowszej wybrane wspólnie ze studentami.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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5.

Prof. dr hab. Elwira Buszewicz: Wędrówki z Odysem i Telemachem. Literatura w dialogu z
przestrzenią fabularną Odysei

Podstawowa problematyka seminarium koncentruje się wokół Odysei jako zaproszenia do
intertekstualnej gry. Punktem wyjścia jest krótki wiersz Leopolda Staffa Odys, podkreślający
uniwersalny wymiar Odysei. Rozważając kolejne etapy podróży Ulissesa opisane w Odysei i
zestawiając je z dziełami wchodzącymi z nią w dialog, będziemy się starali określić konteksty
kulturowe, mające największy wpływ na reinterpretację tarożytnych mitów. Kolejne etapy tej
literackiej podróży wyznaczają następujące przestrzenie ideowe: 1) „Mąż wielce obrotny” – co to
znaczy, że podróże kształcą? 2) Czy Eneasz jest mądrzejszy od Odyseusza? 3) Odyseusz a Dante
(podróż w podróży), 4) Odyseusz pisarzy renesansu: „Cupiditas videndi terras” a tęsknota za
powrotem. 5) wędrówki Telemacha w świecie Rozumu i w krainie absurdu 5) Kirke i Syreny:
możliwe interpretacje między sacrum a profanum; 6) Odys przepisany XX i XXI wieku.
Zdezintegrowane „ja” i niemożliwe powroty.  7) Guliwer i Pan Kleks: czy któryś z nich jest Odysem?

1.       Podstawowa literatura przedmiotu

1.      Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski

2.      Wergiliusz, Eneida, przeł. Z. Kubiak.

3.      Dante, Piekło (przekład dowolny)

4.      J.L. Borges, Ostatnia podróż Odyseusza, w idem: Dziesięć esejów dantejskich, przeł. J. Partyka

5.      J. Du Bellay, Hereux qui comme Ulysses (przekład dowolny)

6.      J. Kochanowski, Elegia IV 1 (przeł. L. Staff)

7.      J. Swift, Podróże do odległych narodów świata

8.       François Fénelon, Przygody Telemacha, przekład dowolny.

9.      L. Aragon, Przygody Telemacha, przeł. Irena Wachlowska

10.  P. Calderon, Magia grzechu

11.  M. Atwood Circe. Mud poems (w oryginale)

12.  F. Kafka, Milczenie syren.

13.  K. Rybak, Osobliwe dźwięki. Recepcja mitycznych syren w "Jak rozmawiać z dziewczynami na
prywatkach" Neila Gaimana [w: Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana", red. Weronika
Kostecka, Anna Mik, Maciej Skowera, Warszawa 2018. 

14.  S. Wyspiański Powrót Odysa.

15.  (opcjonalnie) James Joyce: Ulisses.

16.  Sándor Márai, Pokój na Itace, przeł. Irena Makarewicz

17.  A. Baranowa, Itaka roku 1944. Powrót Odysa Tadeusza Kantora

18.  Jan Brzechwa, Pan Kleks

2.      Publikacje związane z tematyką seminarium

1)      Etos humanistyczny w polskiej poezji nowołacińskiej, w: Etos humanistyczny, pod red. P.
Urbańskiego, Warszawa 2010 (Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej. Syntezy
pod red. naukową A. Nowickiej-Jeżowej t. III) s. 51-86.

2)      Kleks w tekście, tekst o Kleksie. Metaforyka i intertekstualność w cyklu powieściowym Jana
Brzechwy, „Wielogłos”. Pismo Wydziału Polonistyki UJ 2016, nr 1 (27), s. 65-81.

3)      Jan Kochanowski, Elegie (przekład w ramach edycji tomu X Dzieł wszystkich (Wydanie
Sejmowe) –  w przygotowaniu

 

 

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

Prof. dr hab. Bogusław Dopart: Obrazy obyczajów i zwyczajów w literaturze oświecenia i
romantyzmu

           Polska i europejska iteratura oświecenia i romantyzmu z wielkim zainteresowaniem studiuje
osobę ludzką,  jednostkę, indywidualność nowoczesną, lecz z równą pasją bada i przedstawia
zbiorowość, naród, społeczeństwo, wspólnotę. W dobie oświeceniowej zaciekawienie regułami i
przemianami życia zbiorowego stanie się źródłem rozwoju poezji dydaktycznej, powieści, literatury
dokumentarnej. Romantycy stworzą znakomite syntezy tzw. kultury obyczajowej na podstawie
tradycji ludowej i sarmackiej (Mickiewicz, Słowacki, Rzewuski, Pol, ballada i gawęda, powieść
walterscottowska). Realiści z Kraszewskim i Korzeniowskim na czele – świadomi przemian prozy
europejskiej – będą kształtować powieściową panoramę obyczajową. Sugestywne obrazy obyczajów
przyniesie też dramaturgia – począwszy od oświeceniowej komedii warszawskiej i lwowskiej.
Wyobraźnia pisarzy wnika w realia wielu środowisk: tradycyjnych, wielkomiejskich i
małomiasteczkowych – prowincjonalnych zasiedziałych wspólnot, kręgów artystycznych,
rzemieślniczych, urzędniczych itp. Eksploatuje rozmaite kultury środowiskowe, nie tylko folklor
 chłopski, plebejski, żołnierski… Dwór, salon, dom profesorski,  krajowe i emigracyjne instytucje
kulturotwórcze, ale także imprezy handlowe („kontrakty”) czy wypoczynek w uzdrowiskach –
wszędzie tam powstaje odrębna kultura obyczajowa. Oświeceniowe i romantyczne
podróżopisarstwo, piśmiennictwo zsyłkowe przysparza obyczajowej egzotyki.  Literatura wyprzedza
socjologię w wielu poznawczych ujęciach procesu społecznego. Ale – jak rozumieć pojęcia
„obyczaje” i „zwyczaje”? Socjologia i nauki o kulturze spierają się o to  bez końca. Wybierzemy
wobec tego proste i użyteczne rozumienie:  o b y c z a j e  to typowe dla danej grupy społecznej
zachowania w standardowych sytuacjach społecznych (relacje międzyludzkie, praca i świadczenia
publiczne, wymiana dóbr itp.);  z w y c z a j e  to mające wyraźną sankcję tradycji zachowania
grupowe o silnie zrytualizowanej formie.

Bibliografia:

Dzieło literackie jako źródło, historyczne, red. Z. Stefanowska i J. Sławiński, Warszawa 1978

Gloger Zygmunt, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 2012

Kamionka-Straszakowa Janina, Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby
romantyzmu, Warszawa 1974

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Chwalby, Warszawa
2006

Prokop Jan, Universum polskie, Kraków 1993

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, pod red. B. Doparta, Kraków 2013

Wasylewski Stanisław, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 2008

Ziołowicz Agnieszka, poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w
literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011
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7.

Dr hab. Beata Kalęba: Autoportret wschodnioeuropejczyka na Zachodzie. Od porównania do
przekładu

Seminarium będzie poświęcone rozmaitym reprezentacjom migracji w literaturze XIX-XX wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem doświadczenia migrantów ze wschodniej Europy na Zachodzie.
Wśród proponowanych ujęć teoretycznych i zagadnień problemowych znajdą się: emigracja a
migracja (w tym: emigracja polityczna w XIX-XX w. a migracje po 1989 / 2004 r.); pojęcie
mniejszości oraz wrażliwość postkolnialna a badania nad literaturą migracyjną; displacement /
wykorzenienie; migracja a język; dwujęzyczność autorów migracyjnych; literatura migracyjna a
postpamięć; tożsamość regionalna, wschodnio- i zachodnioeuropejska, europejska, światowa;
tożsamość hybrydyczna, międzykulturowa; perspektywa emigracyjna i imigracyjna; strategie
narracyjne w literaturze migracyjnej; współczesna literatura o migracji dla dzieci i młodzieży.
Prowadząca seminarium wstępnie proponuje do dyskusji m.in. utwory Czesława Miłosza, Witolda
Gombrowicza, Josifa Brodskiego, Manueli Gretkowskiej, Agaty Wawryniuk, Herty Müller, Josepha
Rotha, Kiran Desai, Milana Kundery, Antanasa Škėmy, Barbary Kosmowskiej, Barbary Gawryluk,
Jarosława Mikołajewskiego, ale ostateczna lista lektur zostanie ustalona wraz z uczestnikami
seminarium i będzie uzależniona od wybranych tematów prac magisterskich. W ramach
seminarium mogą powstać prace historycznoliterackie, komparatystyczne oraz opatrzone
komentarzem przekłady (z języków: angielskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego,
litewskiego).

Proponowana literatura podmiotowa znajduje się w dziale „Treści programowe”. Tutaj
najważniejsze artykuły wprowadzające do problematyki seminarium: A. Nasiłowska, Emigracja i
migracja, „Teksty Drugie” 2016, nr 3; C. Mardorossian, From Literature of Exile to Migrant
Literature, „Modern Language Studies” Vol. 32, No. 2 / 2002, pp. 15-33; G. Dunphy, Migrant,
Emigrant, Immigrant: Recent Developments in Turkish-Dutch Literature, „Neophilologus” Vol. 85 /
2001, pp. 1-23.
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8.

Dr Jakub Kornhauser: Eksperyment jako przekład, przekład jako eksperyment. Perspektywa
awangardowo-intermedialna

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom przekładoznawczym oraz teoretycznoliterackim,
których wspólnym mianownikiemjest eksperyment rozumiany jako próba przekroczenia granic -
konwencji, gatunku, czytelniczych oczekiwań. Przyjrzymy się działaniom testującym nowe idee i
media, by sprawdzić, dokąd może prowadzić zawarty w nich potencjał rewolucji. Podstawowy
zakres kursu obejmuje następujące problemy:

Przekład eksperymentalny i eksperyment w pracy tłumacza (awangardowe i niestandardowe
strategie translatorskie; przekład automatyczny; rola przypadku, a także celowych ograniczeń w
przekładzie);
Przekład tekstów literackich o eksperymentalnym charakterze (literatury awangardowej i
neoawangardowej, modernistycznej i postmodernistycznej, cybernetycznej i pogranicznej):
strategie i modele;
Analiza tekstów kultury o intermedialnym charakterze w kontekście przekładu
międzydyscyplinarnego (artefakty i obiekty artystyczne, prace wielogatunkowe i hybrydyczne,
formy kolażowe korzystające z wielu intertekstów i przenoszące obraz na słowo, słowo na dźwięk
etc.);
Pogranicza dyscyplin, rodzajów i gatunków w odniesieniu do nowych teorii w humanistyce
(liberatura, poezja haptyczna, konkretna, dźwiękowa i wizualna, smart obiekty i teksty organiczne
etc.); przemieszczanie się idei w obrębie nowej twórczości artystycznej;
Współczesna literatura a konwencja eksperymentu; eksperyment jako doświadczenie; stosunek do
odkryć Wielkiej Awangardy a oryginalność jako cel tworzenia; awangarda i polityka; możliwość
rewolucji wpisana w działalność artystyczną; laboratoria nowych form ekspresji;
Szczegółowe tematy zostaną wypracowane w uzgodnieniu z uczestnikami seminarium. 
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9.

Dr hab. Tomasz Kunz: Poezja polska po 1945 roku. W poszukiwaniu nowych sposobów
porządkowania zjawisk poetyckich.

            Historia polskiej poezji powojennej liczy już sobie ponad 75 lat, czyli mniej więcej tyle, ile
minęło od publikacji pierwszego zbioru poezji Adama Asnyka do ukazania się debiutanckiego tomu
wierszy Tadeusza Różewicza. Okres ten, traktowany zwykle jako względnie jednorodna całość, nie
doczekał się dotychczas całościowego uporządkowania. Czy jest jeszcze dzisiaj możliwe
historycznoliterackie opracowanie, które ukazałoby najważniejsze linie ewolucji poezji polskiej po
1945 roku, pozwalające wyodrębnić z ogromnego materiału literackiego zjawiska najważniejsze,
najoryginalniejsze i najbardziej wartościowe? Powstaje oczywiście problem sposobów i kryteriów, za
pomocą których można by dokonać takiej wartościującej selekcji i hierarchizacji. 

            Celem naszego seminarium nie będzie oczywiście stworzenie projektu jakiejś potencjalnej
syntezy historycznoliterackiej. Nasze ambicje będą znacznie skromniejsze i ograniczą się do
przedstawienia i krytycznego omówienia dotychczasowych prób periodyzacji powojennej polskiej
poezji oraz wskazania – na przykładzie współczesnych opracowań z zakresu teorii i krytyki poezji –
ewentualnych nowych sposobów opisywania i klasyfikowania zjawisk poetyckich. Omówimy zatem
najpopularniejsze propozycje opisywania dziejów poezji polskiej po 1945 roku: wskazujące
wewnętrzne cezury jej ewolucji przez analogię do najważniejszych dat z polskiej historii społeczno-
politycznej (1956, 1968, 1981, 1989), odwołujące się do kryteriów pokoleniowych (K. Wyka),
indywidualnych i grupowych „strategii lirycznych” (E. Balcerzan), „biegunów poezji” wyznaczanych
przez figury mocnych poetów (J. Błoński), „nurtów” wyodrębnianych na podstawie immanentnych
poetyk (J. Sławiński). Przyjrzymy się także uważniej – na przykładzie opracowań krytycznych
poświęconych poezji polskiej po 1989 roku – próbom porządkowania pola poetyckiego
ograniczonym do krótszych okresów, obejmujących maksymalnie dekadę lub dwie (M. Stala, P.
Śliwiński, J. Orska, A. Kałuża, M. Jaworski, A. Niewiadomski, J. Skurtys), poszukując w nich
ewentualnych tropów mogących prowadzić w kierunku przyszłej syntezy poezji powojennej.

            Nasze spotkania nie ograniczą się do czytania i komentowania opracowań krytycznych i
historycznoliterackich. W centrum zainteresowania musi bowiem pozostawać poezja, dlatego
równolegle do rozważań o charakterze metakrytycznym będziemy chcieli się zajmować praktyką
interpretacyjną, a więc czytaniem i komentowaniem twórczości tych autorów, których dokonania
uznamy za warte szczególnej uwagi i ponownego przemyślenia. Lista tych twórców nie będzie
jednak z góry ustalona. Tworzona będzie na bieżąco przez uczestników seminarium jako
wypadkowa ich potrzeb, zainteresowań i oczekiwań. Związana będzie także z tematami
przygotowywanych w ramach seminarium prac magisterskich. 

     

BIBLIOGRAFIA PROPONOWANA (wybór)

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Cz 1: Strategie liryczne, Warszawa 1984.

J. Błoński, Bieguny poezji, w: tegoż, Odmarsz, Kraków 1978.

J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń, w: tegoż, Pisma wybrane, t.5: Przypadki poezji,
red. W. Bolecki, Kraków 2001.

K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977 (fragmenty).

L. Burska, „Pokolenie” – co to jest i jak używać?, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

M. Stala, Machej, Świetlicki, Tekieli… Kilka uwag o nowych poetach, zapisanych jesienią 1989 roku;
tegoż, Życie skupione, życie rozproszone. Kilka uwag o światoodczuciu nowej poezji, zapisanych
jesienią 1992 roku; tegoż, Cały ten zgiełk. Kilka uwag o sytuacji i świadomości nowej poezji,
zapisanych jesienią 1995 roku, w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

M. Stala, Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć. Z przygód poezji w latach dziewięćdziesiątych,
w: tegoż, Przeszukiwanie czasu, Kraków 2004.

A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999 (fragmenty).

J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006.

A. Kałuża, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci, Kraków 2015. 

M. Jaworski, Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej, Poznań 2018.

J. Skurtys, Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku, Wrocław 2020.
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10.

Prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec: Lęki i kryzysy wczesnego modernizmu
 

Przedmiotem seminarium będzie literatura polskiego i europejskiego modernizmu, czytana pod
kątem analizy i interpretacji lęków, obsesji i kryzysów, jakie dotknęły indywidualny i zbiorowy
podmiot. W kręgu zainteresowania znajdą się takie tematy jak kryzys egologicznego modelu
podmiotowości, kryzys męskości, kryzys rodziny, nowa świadomość płci itp., a także
(psycho)patologie, jakie im towarzyszyły.

Lęki i udręki indywiduum (metafizyczne i cielesne) będą interpretowane w szerszych kontekstach
(m.in. filozoficznych, psychoanalitycznych, genderowych). Zwrócimy uwagę na dekonstrukcje
podmiotu i wynikające z tego konsekwencje egzystencjalne oraz estetyczne, spróbujemy odnaleźć
ukryte tropy nerwic i psychoz epoki (melancholia, histeria, narcyzm, paranoja, sado-masochizm),
wzbudzające lęk nowe wizerunki kobiecości (domina) i ich przyczyny (mizoginizm, problem z ciałem
i płcią, transgresje), zmierzch męskości (histeryk, mężczyzna-dziecko, artysta, samobójca), nowy
rodzaj uczuciowości (mity miłości, androgyne), fizjologiczne aspekty twórczości i obrazowania
(pisanie ciałem, wstręt) itp.

Interpretacji poddane zostaną utwory polskich i europejskich twórców, takich jak Henryk Ibsen,
August Strindberg, K.-J. Huysmans, St. Przybyszewski, K. Przerwa-Tetmajer, W. Berent, T. Miciński,
M. Komornicka, G. Zapolska, S. Żeromski, ew. także zjawiska późniejsze: B. Schulz, F. Kafka i inni.

 

LITERATURA

Interpretacji poddane zostaną utwory polskich i europejskich twórców, takich jak Henryk Ibsen,
August Strindberg, K.-J. Huysmans, St. Przybyszewski, K. Przerwa-Tetmajer, W. Berent, T. Miciński,
M. Komornicka, G. Zapolska, S. Żeromski, ew. także zjawiska późniejsze: B. Schulz, F. Kafka i inni.

Literatura przedmiotowa i podmiotowa zostanie skorygowana podczas zajęć, w zależności od
zainteresowań studentów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: seminarium, klasyczna metoda problemowa, metoda aktywizująca, dyskusja
naukowa, referaty i prezentacje przygotowane przez seminarzystów, dyskusje, konsultacje on-line,
prezentacje, dyskusja naukowa, krytyczna analiza tekstów naukowych, prezentacje przygotowane
przez seminarzystów.

Metody oceniania:

Ocena referatów, ocena aktywności podczas zajęć, przygotowanej prezentacji na wybrany temat;
ocena postępów nad badaniami własnymi zmierzającymi do przygotowania pracy magisterskiej. Dla
zaliczenia I roku wymagany jest konspekt pracy magisterskiej.

Teksty omawiane (propozycje)

A. Strindberg, Ojciec,  Panna Julia, Koledzy,

St. Przybyszewski, Requiem aeternam, Z cyklu wigilii, Androgyne, De profundis, Dzieci szatana,
Dzieci nędzy, Krzyk

H. Ibsen, Nora  albo dom lalki; Upiory, Hedda Gabler

S. Żeromski, Dzieje grzechu

B. Schulz, Sklepy cynamonowe

J.-K. Huysmans, Na wspak

M. Komornicka, Biesy

G. Zapolska, Kaśka Kariatyda, Przedpiekle

W. Berent, Próchno

K. Przerwa-Tetmajer, Anioł śmierci

F. Kafka, Opowiadania
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11.

Dr hab. Olga Płaszczewska prof. UJ: Sztuka interpretacji - o czytaniu literatury 

Seminarium poświęcone sztuce interpretowania poezji i prozy (przede wszystkim ostatnich 200 lat)
w narodowych i ponadnarodowych kontekstach. Obejmuje zagadnienia teoretyczne, w tym pytanie
o cel działania interpretatora, stosowane strategie, granice odczytań (zwłaszcza porównawczych),
kwestię wyjaśniania i rozumienia dzieła, oraz poszukiwania praktyczne, polegające na analizie i
interpretacji wybranych utworów polskich i obcych. Bibliografia podmiotowa zostanie ustalona
wspólnie z uczestnikami zajęć.

S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996;

H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków, przeł. B. Baran, M. Szczubiałka, Warszawa
2019;

I. Calvino, Po co czytać klasyków? przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2020;

U. Eco, O literaturze, przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa  2003;

U. Eco, Lector in fabula, przeł. P. Salwa, Warszawa 1994;

U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T.
Bieroń, Kraków 1996;

H. G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 2000;

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001 (1970);

Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2007

A. Waśko, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019

Polska-poezja.pl. Internetowa audioteka polskiej poezji http://polska-poezja.pl 
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12.

Prof. dr hab. Magdalena Popiel: Po co nam literatura w czasie zarazy? Między krytyką etyczną a
autonomią dzieła (wokół Brzozowskiego, Gombrowicza, Miłosza, Dostojewskiego, Prousta, Kundery)

Temat seminarium magisterskiego ma skłonić do pytań o wartość literatury. „Jak czytać i po co ?” –
te pytania (sformułowane niegdyś przez Harolda Blooma) dziś mogą brzmieć autentycznie i
nabierać szczególnej aktualności. W XX wieku polska i europejska literatura wysokoartystyczna
często formułowała pytania o sens ludzkiej egzystencji w obliczu cierpienia i nierzadko niosła
nadzieję wobec traumatycznych doświadczeń jednostek i wspólnot. Czy możliwa jest dziś etyczna
lektura dzieła nie popadająca w ideologizacje, a równocześnie respektująca autonomiczny i
artystyczny status utworu?

Ważna staje się umiejętność poruszania się we współczesnej kulturze, która niekiedy
instrumentalizuje literaturę wykorzystując ją do doraźnych celów (np. politycznych lub ludycznych)
albo ją marginalizuje w obliczu dominacji nowych mediów. Analiza różnorodnych pod względem
estetycznym a także światopoglądowym dzieł może być impulsem do dyskusji i wyboru tematu
pracy magisterskiej.

Warto też postawić pytania dotyczące czytania dzieł literackich przez piszących artystów, a zatem
pisarzy jako czytelników i krytyków literackich komentujących i oceniających własne i cudze
utwory.

Olga Tokarczuk Lalka i perła

Milan Kundera Nieznośna lekkość bytu i Sztuka powieści

Witold Gombrowicz Dzienniki –fragmenty

Miłosz o Brzozowskim i Gombrowiczu

Marcel Proust , W poszukiwaniu straconego czasu-fragmenty i eseje

Italo Calvino, Po co czytać klasyków?

Harold Bloom, Jak czytać i po co?

„Teksty Drugie” 2002 nr 1/2
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13.

Dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ: Świat zwierzęcy w literaturze

Seminarium poświęcone różnorodnym motywom zwierzęcym obecnym w literaturze polskiej i
światowej na przestrzeni wieków w rozmaitych gatunkach i konwencjach literackich: od ujęć
alegorycznych po koncepcje posthumanistyczne.

Kompletna lista analizowanych tekstów zostanie ustalona wspólnie z uczestnikami seminarium z
uwzględnieniem ich pomysłów i planowanych tematów prac magisterskich; poniżej kilka propozycji
lekturowych z bibliografii przedmiotowej i podmiotowej:

Ezop, Bajki

La Fontaine, Bajki

J. Swift, Podróże Guliwera

G. Morcinek, Łysek z pokładu Idy

A. Dygasiński, Zając

A. Dygasiński, Gody życia

M. Maeterlinck, Życie mrówek

M. Maeterlinck, Życie pszczół

T. S. Eliot, Koty

**

„Koń ma duszę w sobie”: antologia, red. Łucja Ginkowa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988.

Biological turn: idee biologii w humanistyce współczesnej, red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska,
Emilia Wieczorkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Cysewski Kazimierz, Romantyczna ornitologia literacka w "Marii", w: Antoniemu Malczewskiemu w
170 rocznicę pierwszej edycji „Marii”: materiały z sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995, Białystok,
Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997 

Cztery sonety do pszczoły / Martin Opitz, Paul Fleming, Paul Valéry, Lepold Staff, oprac. Kazimierz
Orzechowski, Cobylino alias Venetia-Dantiscanum, Officina Orechoviana, 2019.

Jaki koń jest, nie każdy widzi: koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych
od antyku do współczesności, red. Anna Łysiak-Łątkowska, Małgorzata Lisiewicz, Gdańsk – Sopot,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego / Muzeum Sopotu, 2017.

Koń w języku, literaturze i kulturze, red. Danuta Szymonik, Małgorzata Jasińska, Joanna
Siepietowska, Irena Żukowska; Siedlce 2016.

Kot/pies/człowiek: o relacjach międzygatunkowych i kulturowych tego konsekwencjach, red.
Tarzycjusz Buliński, Katarzyna Linda-Grycza, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego /
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019.

Samborska Dominika, "Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów/nie wiem jak nazwać strach i śmierć i
miłość": motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis.
Prace Literackie”, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1962.

Stefanowska Zofia, Świat owadzi w czwartej części "Dziadów", Wrocław, Ossolineum, 1973.

Zwierzę – język – emocje: dyskursy i narracje, red. Marzena Kubisz, Justyna Tymieniecka-Suchanek,
Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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14.

Dr hab. Michał Rusinek prof. UJ

Seminarium poświęcone będzie najnowszym metodologiom badań literackich, zarówno w ujęciu
teoretycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy seminarium nie tylko będę mieli okazję zaznajomić się
z metodologiami, ale i przekonać się, jak za pomocą wypracowanych przez nie narzędzi
badawczych czytać literaturę i inne teksty kultury. Seminarium skoncentrowane będzie wokół
doskonalenia umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
klasycznej i ponowoczesnej retoryki oraz różnorodnych poetyk. 

C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnych teorii, „Teksty Drugie”
2003, nr 2-3.

E. W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991. 

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

R. Barthes, S/Z, Warszawa 1999.

M. Foucault, Słowa i rzeczy, 2005.

C. Geertz, O gatunkach zmąconych, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków
1997.

H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000.

R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.

S. Fish, Literatura w czytelniku. Stylistyka afektywna, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1.

P. de Man, Alegorie czytania, Kraków 2004.

J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992. 

U. Eco et al., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.

 

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

15.

Dr hab. Łukasz Tischner: Tożsamość w epoce świeckiej. Literatura polska po 1945 roku

Tematem seminarium będą przemiany kulturowe, które wpłynęły na kształtowanie się nowoczesnej
tożsamości w obszarze euroatlantyckim. Przewodnikiem dla naszych rozważań będzie Charles
Taylor, który najpierw w swojej monografii Źródła podmiotowości wskazywał na genealogię
„nowoczesności”, a potem w studium A Secular Age („Epoka świecka”) rozwijał swą refleksję,
uzupełniając ją o narrację o „odczarowaniu”. Badania nad nowoczesną tożsamością poszerzone o
namysł nad efektem „epoki świeckiej” zmuszają do reinterpretacji i wypracowania nowego ujęcia
literatury polskiej po 1945 roku. W ramach seminarium będziemy korzystać z narzędzi
wypracowanych w ramach tzw. „etyki czytania” (m.in. Wayne Booth, David Parker), hermeneutyki
oraz badań nad literaturą i religią (tradycja polska i światowa).

Wybrana bibliografia:

Wayne Booth. Dlaczego krytyka etyczna nie może być łatwa?. Przeł. J. Czernik. „Wielogłos” 2009 nr
1–2(5–6).

Martha C. Nussbaum. Czytać, aby żyć. Przeł. A. Bielik-Robson. „Teksty Drugie” 2002 nr 1–2(73–74).

David Parker. Narracja autobiograficzna i języki dobra. Tłum. Anna Skucińska „Konteksty Kultury”,
2021, Tom 18 zeszyt 1.

David Parker. The Self in a Moral Space. Life Narrative and the Good. Ithaca: Cornell University
Press 2007 (fragmenty).

Thomas Pavel. Powieść w poszukiwaniu samej siebie: morfologia historyczna. Przeł. M. Król.
„Konteksty Kultury” 2018 nr 4. 

Charles Taylor. A Secular Age. Cambridge (Mass.): Belknap Press 2007 (fragmenty).

Charles Taylor. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. wielu. Warszawa:
PWN 2001 (fragmenty).

 

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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16.

Prof. dr hab. Maciej Urbanowski: Od Wittlina do Masłowskiej. Doświadczenie wojny w prozie
nowoczesnej

Seminarium będzie poświęcone różnym reprezentacjom doświadczenia wojny w prozie
nowoczesnej, przede wszystkim polskiej. W centrum dyskusji będą teksty poświęcone wojnom
historycznym (np. I i II wojna światowa) oraz wyobrażonym (np. w historiach alternatywnych,
fantastyce), ukazujące je z rozmaitych perspektyw (np. uczestnika, ofiary, cywila, kobiety,
mężczyzny). Nazwiska Wittlina i Masłowskiej zakreślają ramy czasowe seminarium, a więc od dzieł
powstałych po roku 1918 do literatury po 1989, wśród nich powieści, dzienników, reportaży.
Ponieważ seminarium jest dedykowane zwłaszcza studentom specjalności „Krytyka literacka”,
szczególne miejsce zajmie eseistyka (np. Kazimierza Wyki, Czesława Miłosza, Bolesława
Micińskiego).

LITERATURA:

R. Caillois, Wojna totalna, [w:] tenże, Żywioł i ład, wyboru dokonał A. Osęka, tłum. A. Tatarkiewicz,
przedmową opatrzył M. Porębski, Warszawa 1973; M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i
narodziny nowego wieku, tłum. K. Rabińska, Warszawa 1996; M. Janion M., Płacz generała. Eseje o
wojnie, wyd. drugie, przejrzane i poszerzone, Warszawa 1998; L. Stomma, Antropologia wojny,
Warszawa 2001; Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S.
Buryła, P. Rodak, Kraków 2006; P. Virilio, War and Cinema: The Logistics of Perception, London
1989.

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

17.

Dr hab. Tomasz Bilczewski prof. UJ: Porównanie i przekład: między literaturą polską a światową 

Seminarium poświęcone językowym, literackim i kulturowym mechanizmom wytwarzania
światowego obiegu literatury na plan pierwszy wysuwa kategorie porównania i przekładu zarówno
w ich teoretycznych, jak i historycznych wymiarach. Komparatystyka w szczególny sposób łączyć
się będzie z wiedzą o przekładzie, prezentacją współczesnych szkół myślenia o translacji w jej
interdyscyplinarnych powiązaniach. Wśród najważniejszych problemów poruszanych podczas
seminarium znajdą się m.in. kwestie instytucjonalizacji praktyk przekładowych i porównawczych;
wędrujących pojęć; kulturowych uwarunkowań przekładu, jego ekonomii, polityki, etyki; migracji i
dyslokacji; stref przekładu, ich miko– i makrohistorii; poetyki przekładu i interpretacji tekstu;
przekładu intersemiotycznego i intermedialności, w tym zagadnień ekfrazy i hypotypozy. 

Obowiązkowa (wskazane fragmenty) 

1. Venuti L., Translation Changes Everything. Theory and Practice, Routledge. London, New York,
2013. 

2. Pym A., Exploring Translation Theories, Routledge, London – New York 2011 

3. Munday J. (ed.), Routledge Companion to Translation Studies, Routledge, London, New York
2009 

4. Lefevere A. (ed) Translation/ History/ Culture. A Sourcebook, Routledge: London and New York,
1992 

5. Gentzler E., Contemporary Translation Theories, 2nd edition, Multilingual Matters: Clevedon,
2001 

6. Bukowski P., M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009 

7. Bukowski P., M. Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, WUJ, Kraków 2013 

8. Baker M. (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London- New York
1998 

9. Somer P. (red.), O nich tutaj (książka o języku i przekładzie), Instytut Książki, Literatura na
Świecie, Kraków, Warszawa 

2016 

10. Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków, 2012 

Dodatkowa (wskazane fragmenty) 

1. Tabakowska E., Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac, WUJ, Kraków, 2015. 

2. Snell-Hornby M., Translation Studies. An Integrated Approach, John Benjamins: Amsterdam and
Philadelphia 1995 

3. C. Millan, F. Bartrina, The Routledge Handbook of Translation Studes, Routledge: London-New
York, 2017. 

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

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Student powinien zaprezentować podczas seminarium jeden
ukończony rozdział pracy dyplomowej. Warunkiem zaliczenia
jest też obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z dwóch pierwszych semestrów seminarium magisterskiego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Zakryte i odkryte w literaturze przełomu XIX/XXw
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4264736367.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

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

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K2_W03 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U04 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K02 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie referatu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem opcji będzie analiza i interpretacja wybranych dzieł wczesnego
modernizmu polskiego i europejskiego, zmierzająca do wydobycia treści ukrytych
pod powierzchnią tekstu, ujawnianych przez jego fałdy i zmarszczki, poprzez które
da się odczytać najważniejsze i najtrudniejsze problemy nurtujące ówczesną
epokę, także jej obsesje, lęki, traumy i choroby.
W polu dyskusji znajdą się m.in. tematy: pojmowanie roli sztuki jako ekspresji
podświadomego, nowa kobiecość, kryzys patriarchatu i negatywne figuracje
postaci ojca, obnażanie psychopatologii i patologii społecznej, zwrot w stronę
okultyzmu i satanizmu.
Przedmiotem analiz będą utwory: H. Ibsena, A. Strindberga, G. Hauptmanna, L.
Tołstoja, A. Czechowa, K. Przerwy-Tetmajera, St. Przybyszewskiego, M.
Komornickiej, Wł. Reymonta, S. Żeromskiego, G. Daniłowskiego, A.
Nowaczyńskiego, G. Zapolskiej.
Teksty literackie będziemy czytać wykorzystując m.in. narzędzia krytyki
feministycznej, genderowej i psychoanalizy (Freud, Jung, Lacan).
Forma zajęć: seminaryjna, z elementami wykładu.

Tematy proponowane (możliwość zmiany):
1. Pojmowanie roli sztuki jako ekspresji podświadomego - w wypowiedziach
dyskursywnych (sztuka jako odbicie absolutu i kolektywnej nieświadomości) oraz
literackich (autodestrukcyjność sztuki, histeria, zahamowane libido).
2. Nowa kobiecość (mizoginizm, femme fatale/domina, antypatriarchalny bunt).
3. Kryzys patriarchatu i negatywne figuracje postaci ojca (ojciec patologiczny,
ojciec nieobecny, negacja prawa Ojca).
4. Obnażanie psychopatologii (neuroza, melancholia, histeria) oraz patologii
społecznej (nieślubne dzieci, traumy porodów, kazirodztwo, prostytucja).
5. Zwrot w stronę okultyzmu i satanizmu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo.
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Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze
zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.



Sylabusy 127 / 403

Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
badawcze

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd426475c0d1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa.

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

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U2

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

PAK_K2_U03 zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30
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przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 5

przygotowanie projektu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

poprawa projektu 5

programowanie 5

testowanie 5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 5

przygotowanie projektu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

poprawa projektu 5

programowanie 5

testowanie 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5
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Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Warsztat informatyczny

I. Wprowadzenie do lingwistyki komputerowej.

1. Omówienie celu zajęć i praktycznych korzyści z nich płynących.

2. Podstawowe pojęcia i czynności informatyczne (system operacyjny,
przeglądarka internetowa, edytory tekstu, linia komend itp.).

3. Podstawowe pojęcia lingwistyki komputerowej (korpus, tager, parser itp.).

4. Praca z tekstem na komputerze: reprezentacja tekstu (np. format tekstowy,
XML, HTML itp.), kodowanie znaków diakrytycznych, edycja tekstu (wyszukiwanie,
używanie wyrażeń regularnych).

5. Warsztat informatyczno – lingwistyczny – pojęcia, narzędzia: anotacja,
lematyzacja, dezambiguacja, analiza składniowa i morfologiczna.

II. Budowa własnego korpusu

1. Pozyskiwanie materiałów (internet, materiały tekstowe, OCR).

2. Anotacja materiałów.

3. Tworzenie korpusu.

4. Uzupełnianie korpusu.

III. Korzystanie z korpusu.

1. Język zapytań (Poliqarp, CQP).

2. Konkordancje.

IV. Omówienie wybranych narzędzi (np. NKJP, Morfeusz, TakIPI, Słowosieć itp.).

V. Omówienie innych dziedzin lingwistyki komputerowej (np. stylometria,
automatyczne tłumaczenie itp.).

W1, U1, K1
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2.

II Warsztat językoznawczy

Językoznawstwo współczesne (15 godz.).

1. Biblioteki cyfrowe w Polsce – zasoby i możliwości przeszukiwania.

2. Dostępne offline i online słowniki współczesnego języka polskiego - możliwości i
ograniczenia wyszukiwania danych w zasobach.

3. Dostępne online portale edukacyjne i bazy danych przydatne w pracy
językoznawcy.

4. Korpusy językowe - korpusy równoległe i narodowe, korpusy specjalistyczne,
korpusy języka mówionego, korpusy synchroniczne – Narodowy Korpus Języka
Polskiego (NKJP).

5. Wyszukiwanie danych w NKJP i innych profesjonalnych wyszukiwarkach (tzw.
składnia zapytań).

6. Współczesny warsztat leksykografa. Jak powstaje słownik elektroniczny?
Zasady, etapy i problemy opracowywania haseł słownikowych.

7. Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych do opracowania haseł
słownikowych (wyszukiwanie i porządkowanie kolokacji, ustalanie liczby znaczeń i
homonimii, dobór właściwej ilustracji materiałowej, opracowanie definicji,
wyróżnianie jednostek frazeologicznych i terminów, opracowanie informacji
gramatycznej, ustalenie relacji semantycznych).

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

3.

II Warsztat językoznawczy
Językoznawstwo historyczne (15 godz.)

1. Zasoby elektroniczne w pracy badacza diachronisty (materiały offline) oraz
możliwości ich wykorzystania z użyciem narzędzi komputerowych (korpus tekstów
staropolskich).

2. Zasoby elektroniczne w wersji online - charakterystyka historycznojęzykowych
projektów (słowniki, kartoteki słowników, korpusy) w: FBC, RCIN, Polona,
staropolska.pl oraz różne możliwości przeszukiwania ich zasobów.

3. Elektroniczny Słownik pojęciowy języka staropolskiego – nowe możliwości
badań semantyki języka doby staropolskiej (korpus jako źródło informacji
niezakodowanej).

4. Metody językoznawstwa komputerowego w językoznawstwie historycznym:

- Kladystyka - język polski na tle pozostałych języków indoeuropejskich.

- Badania korpusowe - porównywanie danych z dostępnych korpusów
historycznych.

- Rekonstrukcja - algorytmy do rekonstrukcji form dawnych.

- Derywacja - prezentacja założeń i dotychczasowych programów oraz ich
zastosowanie do gramatyki historycznej języka polskiego.

- Derywacja - eksperymenty, elektroniczny słownik etymologiczny języka
polskiego.

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

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

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd42647a6e25.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

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

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

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

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

C5 5. Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z analizą tekstu historycznego

C6 6. Przygotowanie studentów do pracy ze źródłami historycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W2 2. Źródła leksykograficzne do badania dziejów
polszczyzny

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05 zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05 zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

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

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

W6 6. Najważniejsze źródła słownictwa kulinarnego
w polszczyźnie.

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

W7 7. Dawna tradycję kulinarną w świetle danych
językowych

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05 raport

W8 8. Metody badań historycznojęzykowych w aspekcie
leksykologicznym

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05 raport

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

U4 4. Wymienić, omówić i zastosować metody badań
historycznojęzykowych

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

U5 5. Wymienić i omówić źródła słownictwa kulinarnego
w polszczyźnie

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

U6 6. Dokonać analizy językoznawczej wybranego pola
tematycznego polszczyzny

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

raport

U10 10. Wykorzystywać źródła materiałowe
i leksykograficzne do badań historycznojęzykowych

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 1. Prowadzenia badań historycznojęzykowych PAK_K2_K02,
PAK_K2_K04

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

K2 2. Pracy z tekstem historycznym PAK_K2_K02,
PAK_K2_K04

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

K3 3. Wykorzystywania różnego typu źródeł w pracy
badawczej

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K04

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograficznym

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K04 zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań empirycznych 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

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

2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

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

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

obecność na zajęciach, egzamin w
formie udziału we wspólnym
projekcie leksykograficznym
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach, egzamin w formie udziału we wspólnym projekcie leksykograficznym
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Dramat romantyzmu w Polsce i Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd42647cf377.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy o dramacie romantyzmu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 141 / 403

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne praca pisemna na zadany temat

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny praca pisemna na zadany temat
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs trwa 2 semmestry (60 godzin); zaliczenie semestru zimowego obliguje do kontynuacji w semestrze letnim
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Polskie orientalia romantyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd426482612c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

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

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

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

C4 Wypracowanie kompetencji sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim

C5 Przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

W3

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań, esej

U2

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań, esej

U3 umie posługiwać się programami komputerowymi
i przygotować publikację do druku

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

wyniki badań, esej
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 15

analiza problemu 15

analiza i przygotowanie danych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 146 / 403

1.

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

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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11. Józef Kowalewski, jego badania Mongolii i zbiory orientaliów. Jana
Wiernikowskiego przekłady literatury perskiej.
12. Wschód Adama Mickiewicza. Orient w "Słowniku języka Adama Mickiewicza".
Wątek turecki: ballada "Renegat". Wiersz stambuchowy "Wschód i Północ".
Orientalistyczne owoce pobytu Mickiewicza w Petersburgu. Orientalne lektury (m.
in. "Anthologie arabe" Lagrange’a).
13. Orientalna szata "Sonetów krymskich". Śladami Mickiewicza po Krymie.
14. Świat arabski w twórczości Mickiewicza. Przekłady (kasyda "Szanfary",
"Almotenabbi") i "Farys". Mahomet w pismach Mickiewiczowskich.
15. Wątki irańskie (zaratusztriańskie) w twórczości Mickiewicza (lektura ksiąg
Awesty, wiersz "Aryman i Oromaz"). Dualizm etyczny i psychomachia w
twórczości wieszcza. Koncepcja irańskiej genezy Słowian Wawrzyńca
Surowieckiego.
16. Wątki indyjskie u Mickiewicza. Europejskie odkrycie Indii (Brytyjska Kompania
Wschodnioindyjska, francuska katedra sanskrytu Chézy’ego, myśl Herdera oraz
zasługi indologiczne Schleglów, dokonania Jonesa i Colebrooke’a). Polskie
zainteresowanie Indiami (J. Lelewela "Starożytne dzieje Indii", W. Majewski, L.
Dunin Borkowski etc.). Indie w "Prelekcjach paryskich" Mickiewicza.
17. Juliusza Słowackiego marzenie o Wschodzie. Przyjaźń z L. Spitznaglem i jej
wpływ na zainteresowanie poety Orientem. Orientalia w powieściach poetyckich
Słowackiego ("Szanfary", "Arab", "Żmija"). "Duma o Wacławie Rzewuskim".
18. "Beniowski" Słowackiego. Maurycy August Beniowski i jego egzotyczne
awantury podróżnicze.
19. Podróż Słowackiego na Wschód – jej itinerarium na mapie Bliskiego Wschodu,
miejsca i obiekty. Obraz wschodniej podróży w listach i "Raptularzu" poety.
Rysunki Słowackiego o tematyce orientalnej. Pokłosie poetyckie podroży (m. in.
"Hymn (Smutno mi Boże)", "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu", "Ojciec
zadżumionych", "I porzuciwszy drogę światowych omamień…", "Czyż dla
ziemskiego tutaj wojownika…", "Do Teofila Januszewskiego", "Do Eustachego
Januszkiewicza", "List do Aleksandra Hołyńskiego", "Anhelli").
20. Egipt i piramidy w poezji Słowackiego ("Piramidy", "Na szczycie piramid",
"Rozmowa z piramidami", "Pieśń na Nilu").

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

3.

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

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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31. Norwida marzenie o podróży na Wschód. Paryskie inspiracje i źródła
orientalistyczne ("Description de l’Egypte", Ecole des langues orientales vivantes
etc.). Wpływ W. Wężyka ("Podróże po starożytnym świecie"), M. Kleczkowskiego,
A. Potockiego, E. Chojeckiego, hr K. Branickiego, E. Jaksy-Bykowskiego, M.
Geniusza i innych podróżników. Troska o spuściznę po Wacławie Rzewuskim.
Orientalia we wczesnej twórczości Norwida ("Zwolon" itd.).
32. Norwid i świat arabski: lektura "Rappel à l’intelligent…" Abd el-Kadera.
Norwidowa "Noc tysiączna druga" oraz cykl plastyczny "Awantury arabskie" –
wpływ "Księgi tysiąca i jednej nocy". Norwid i islam. "Bema pamięci żałobny
rapsod", czyli pogrzeb muzułmanina. Arabica i islamica plastyczne (rysunki,
"Album Orbis").
33. Norwid i świat perski: wpływ twórczości Hafiza ("Assunta", "Emil na Gozdawiu"
etc.)
34. Wątki chińskie i indyjskie w twórczości Norwida.
35. Orient wczesnochrześcijański (króla Abgar, Edessa itd.) w notatkach poety.
Ziemia Święta w "Albumie Orbis".
36. Norwid i starożytny Egipt ("Kleopatra i Cezar", rysunki egipskie). Wpływ
Wystawy Światowej z 1867 roku i egipskich doświadczeń E. Chojeckiego.
37. Norwid i Etruskowie. Norwidowska fascynacja tajemniczym wątkiem
archeologicznym.
38. Wątki etruskie (i orientalne) u Kraszewskiego.
39. Romantyczne dziedzictwo orientalne – podsumowanie. Filozoficzne,
historiozoficzne, estetyczne, psychologiczne i polityczne aspekty orientalizmu
romantycznego. Rola Orientu w mitach romantycznych.

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, wyniki badań
Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest obecność
na wykładach oraz przedstawienie wstępnej bibliografii
pracy zaliczeniowej (o tematyce ustalonej z prowadzącym).

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej
Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest obecność na
wykładach oraz pisemna praca zaliczeniowa (temat wybiera lub
proponuje student)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość literatury polskiej adekwatna do roku studiów i specjalności.
Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim
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Stereotypy w kulturze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd426484bc0f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

C2 Przedstawienie mechanizmów konstruowania i dekonstruowania stereotypów.

C3 Ukazanie opiniotwórczego potencjału stereotypów i ich roli w kulturze.

C4 Rozwijanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

U3 rozpoznać historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy roli stereotypów w kształtowaniu
postaw społecznych.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K07

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

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

W1, U1, U2, U3, K1

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

W1, U1, U2, U3

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

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów - liczy 60 godzin . Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Teatr i film w edukacji polonistycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4264898210.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K04,
PAK_K2_K06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15
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Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1

3.

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

U1, K1

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

W1

5.

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

U1, K1

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

U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, projekt,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4264911d88.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wiedzą na temat biografii i przyjaźni wybranych twórców.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu wybranego kontekstu kulturowo- literackiego który dotyczy twórczości wybranych
pisarzy, poetów i innych artystów.

C3 Zapoznanie studentów z wiedzą na temat historii literatury interesującego nas okresu.



Sylabusy 158 / 403

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu
literatury i kultury rosyjskiej w podanym zakresie.
Student potrafi identyfikować i porządkować zjawiska
kulturowe w historii Rosji i Polski. Student dostrzega
wzajemne wpływy i inspiracje pomiędzy dziełami
poszczególnych twórców, zna ich biografię oraz
recepcję omawianych dzieł.

PAK_K2_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

PAK_K2_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł
polskojęzycznych.

PAK_K2_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi identyfikować i porządkować zjawiska
kulturowe w historii Rosji i Polski.

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do sprawdzianu 10

analiza badań i sprawozdań 10

analiza źródeł historycznych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 18

uczestnictwo w egzaminie 2

przeprowadzenie badań literaturowych 15

analiza źródeł historycznych 15

analiza badań i sprawozdań 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

2. 2. Tadeusz Bułharyn W1, U2

3. 3. Mit Petersburga W1, U2

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

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

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

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

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

9.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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

11.

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

W1, W2, U1, U2, K1

12. 19. Josif Brodski i Czesław Miłosz. W1, W2, U1, U2, K1
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13. 20. Stanisław Lem w Rosji. W1, U2, K1

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

15. 22. Andrzej Wajda w Rosji. 23. Daniel Olbrychski, Janusz L. Wiśniewski, Jacek
Dehnel w Rosji. W1, W2, U2, K1

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

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

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

19.

27. Współczesna muzyka rockowa rosyjska (zespoły „Akwarium”, „Alisa”, „DDT”,
„Piknik”, „Woskriesienije”).
28. Muzyka popularna w Rosji: (Aleksander Baszłaczow, Jurij Szewczuk, Boris
Gribienszczikow, Konstantin Kinczew, Wiktor Coj, Edmund Szklarski, Diana
Arbienina, Zemfira Ramazanowa.)

W1, U1, U2, K1

20. 29. Obraz Rosji w twórczości Sławomira Mrożka i Janusza Głowackiego. W1, U1, U2, K1

21. 30. Tłumacze polsko-rosyjscy: Ksenia Starosielska, Jurij Czajnikow, Olga
Łobodzińska. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, test zaliczeniowy

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd426497ff20.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wątkami antropologicznymi literatury okresu romantyzmu oraz
z ówczesną refleksją o człowieku, a także przekazanie im wiedzy na temat estetyki i poetyki literackich
wizerunków człowieka epoki (kreacja postaci literackich, podmiot literacki, zagadnienia romantycznej biografii
i autobiografii).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zagadnienia antropologiczne
epoki romantyzmu, widziane przez pryzmat zarówno
historii literatury polskiej i europejskiej, jak i historii
myśli o człowieku. Uzyskuje wiedzę na temat
kontekstów filozoficznych, psychologicznych,
medycznych, socjologicznych, kluczowych dla
romantycznych obrazów człowieka.

PAK_K2_W03 egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zinterpretować utwór literacki okresu
romantyzmu z wykorzystaniem języka dyskursu
antropologicznego epoki.

PAK_K2_U01 egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Zdobyta wiedza przygotowuje studenta
do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
historyczoliterackich i historycznokulturowych, daje
mu podstawy do formułowania opinii na ich temat.
Może być podstawą do inicjowania działań, mających
na celu dalsze poznawanie romantycznego
dziedzictwa literackiego i intelektualnego, również
w perspektywie współczesności.

PAK_K2_K03 egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia są poświęcone głównym zagadnieniom antropologicznym literatury epoki
romantyzmu, ujętym w następujące bloki problemowe: - romantyczne koncepcje
podmiotowości; - ekspresywistyczny zwrot w koncepcji człowieka i jego
konsekwencje dla estetyki literatury; - teorie geniuszu; - problemy romantycznego
indywidualizmu (wersja tytaniczna, heroistyczna, artystowska); - kształtowanie się
obrazu człowieka w dziewiętnastowiecznej refleksji psychologicznej (problematyka
nieświadomości, snu, szaleństwa, magnetyzmu, ludzkich charakterów) i
medycznej (status ciała) oraz reprezentacje tych zagadnień w literaturze; -
romantyczny preegzystencjalizm; - doświadczenie religijne człowieka romantyzmu
(romantyczny profetyzm, mistycyzm, mesjanizm i millenaryzm); - człowiek
romantyczny jako człowiek społeczny (regionalizm, narodowość, koncepcje
języka, modele edukacji, role społeczne, obyczaje). Zajęciom prowadzonym w
trybie wykładowym towarzyszą w semestrze letnim interpretacje wybranych dzieł
romantyzmu polskiego i europejskiego, prowadzone pod kątem realizowanego w
nich obrazu człowieka. Wybór interpretowanych utworów będzie uwzględniał
zainteresowania uczestników opcji, a zatem nastąpi już w czasie trwania zajęć.
Możliwe jest także dodanie w trakcie zajęć tematu, który nie znalazł się na
przedstawionej liście bloków problemowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach (80 %)

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, w którego zakres wchodzi
problematyka wykładu, lektur interpretowanych na zajęciach oraz lektur
wybranych przez studenta z listy lektur obowiązkowych (po dwa rozdziały
lub artykuły z działu 1. i 2.) oraz z listy lektur dodatkowych (jeden rozdział
lub artykuł).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność studenta na zajęciach.
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Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939- 2000)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd42649c9c18.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
historyczne, polityczne i socjologiczne uwarunkowania
literatury polskiej tworzonej na obczyźnie w latach
1939-2000

PAK_K2_W01 esej, zaliczenie, egzamin
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
umie zinterpretować współczesny tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, antropologicznym

PAK_K2_U02 esej, zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego rozwijania swoich polonistycznych
kompetencji poprzez ustawiczną lekturę tekstów
literackich, krytycznych i naukowych, co ma prowadzić
do wykształcenia postawy otwartości wobec różnych
ideowych i estetycznych wyborów twórców literatury
polskiej

PAK_K2_K03 esej, zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony jest literaturze polskiej tworzonej poza granicami Polski w latach
1939-2000. Omawiane dzieła literackie zostaną umieszczone w szerokim
kontekście historycznym, ideologicznym i politycznym. Literatura tworzona poza
zasięgiem cenzury poruszała tematy ledwo obecne w literaturze krajowej , co nie
oznacza, że była wolna od nacisków ideologicznych. Omówimy i przeczytamy
prace emigrantów wojennych, emigracji 68, solidarności i współczesnej emigracji.
Każda z nich niesie ze sobą inne doświadczenia Polski i krajów osiedlenia. Każda z
nich ma swoje dominujące tematy, związane z doświadczeniem historii i
zmieniającym się współczesnym światem. Czytanie najwybitniejszych dzieł
polskich emigrantów pozwoli nam opowiedzieć o doświadczeniach wojny,
emigracji, wygnania, Holokaustu, komunizmu, świecie demokracji kapitalistycznej,
kultury masowej i polskiej tożsamości. Będziemy przyglądać się społeczności
polskiej za granicą również poprzez tworzone przez nią instytucje kulturalne:
literaturę, prasę, wydawnictwa, twórcze związki zawodowe. Rozważymy
preferencje gatunkowe tej literatury i jej ewentualną specyfikę. Porozmawiamy
także o "białych plamach" literatury emigracyjnej. Wskażemy na obecny w nim
dyskurs feministyczny i homoerotyczny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, zaliczenie uczestnictwo na zajęciach, praca semestralna w formie eseju

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin obecność na zajęciach, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ewolucja i ewolucje polskiej poezji 1968 – 2015
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4264a208bc.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie najważniejsze tendencje
w poezji polskiej lat 1968-2015 PAK_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi interpretować wiersze reprezentujące
różne poetyki i tendencje w zakresie polskiej poezji
okresu 1968-2015

PAK_K2_U01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykazywania się niezależnym
podejściem wobec istniejących interpretacji,
krytycznoliterackich ocen oraz syntez
historycznoliterackich, dotyczących polskiej poezji lat
1968-2015.

PAK_K2_K01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rok 1968 – na świecie, w Europie, w PRL W1, U1, K1

2. „Pokolenie 68” – Nowa Fala W1, U1, K1

3. Jednym tchem i Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej S. Barańczaka –
pierwszy manifest nowej poezji W1, U1, K1

4. Nieufni i zadufani – nowy język mówienia o poezji W1, U1, K1

5. Poezja Hybryd i „Orientacji” – tradycja negatywna W1, U1, K1

6. Program Romantyzmu dialektycznego W1, U1, K1

7. U końca wojny dwudziestodwuletniej – próba nowego wiersza lingwistycznego W1, U1, K1

8. „Szkoła bez uczniów” – nowa tradycja lingwistyczna W1, U1, K1

9. Poetyka nowofalowego wiersza lingwistycznego (poeci „Prób”) W1, U1, K1

10. „Pojedynek z Gazetą” – nowa poezja wobec języka nowomowy – konsekwencje
poetyckie tej wojny W1, U1, K1

11. 31 marca 1971, godzina 19.21 – wiersz collage W1, U1, K1

12. Grupa „Teraz” W1, U1, K1

13. Świat nie przedstawiony i „Realizm nienaiwny”. Świat nie przedstawiony: wizja
nowej kultury i literatury; miejsce pisarza w świecie W1, U1, K1

14. „Wiersz interwencyjny” – poeci Teraz: Komunikat, Całopalenie, W fabrykach
udajemy smutnych rewolucjonistów. W1, U1, K1

15. Poezja „zaangażowana w historię”: uzasadnienia, programy, niebezpieczeństwa
artystyczne W1, U1, K1

16. Etyka i poetyka – „etyka” i/czy „poetyka”: dylematy Nowej Fali, konsekwencje
artystyczne W1, U1, K1

17. „Wiersz nowofalowy” do 1976 – próba syntezy; modele wiersza nowofalowego W1, U1, K1

18. „’76” – wolny obieg: konsekwencje językowe dla nowej poezji W1, U1, K1

19. Poezja Barańczaka – ewolucja, nowe dykcje W1, U1, K1

20. Eseistyka Barańczaka W1, U1, K1

21. Poezja R. Krynickiego W1, U1, K1

22. Poezja i eseistyka A. Zagajewskiego W1, U1, K1

23. Twórczość J. Kornhausera W1, U1, K1

24. Poezja R. Wojaczka W1, U1, K1

25. Poezja E. Lipskiej W1, U1, K1

26. Poezja L.A. Moczulskiego (echa kontrkulturowe) W1, U1, K1

27. Poezja B. Zadury: ewolucja, poetyki, tradycje, wpływ na najnowszą poezję W1, U1, K1
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28. Stopklatka: „Pokolenie 68” – różne języki poetyckie: od Barańczaka do
Moczulskiego W1, U1, K1

29. „Poezja stanu wojennego” : tradycje, poetyki, funkcje W1, U1, K1

30. Poezja J. Polkowskiego W1, U1, K1

31. Poezja P. Sommera: ewolucje, poetyki, tradycje, wpływ na najnowszą poezję W1, U1, K1

32. „Ashberyści” i „O’Haryści” – amerykańska poezja „szkoły nowojorskiej” W1, U1, K1

33. Polscy „Ashberyści” – poezja A. Sosnowskiego i jego naśladowców W1, U1, K1

34. „bruLion”: pismo, grupa, serie poetyckie; ewolucja W1, U1, K1

35. „bruLion”: strategia skandalu W1, U1, K1

36. „bruLion”: nowa poezja wobec/wewnątrz kultury masowej - konsekwencje
artystyczne W1, U1, K1

37. „Fioletowa” seria „b”: Sendecki, Ekier, Podsiadło, Świetlicki W1, U1, K1

38. „Biała” seria „b”: poezja J. Podsiadły W1, U1, K1

39. „bruLion”: barbarzyńcy, klasycyści, O’Haryści W1, U1, K1

40. Poezja M. B. Kielar W1, U1, K1

41. Poezja E. Tkaczyszyna – Dyckiego W1, U1, K1

42. „Szkoła śląska”: Siwczyk, Melecki, Kuczok, Olszański W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach, aktywność, test z wiedzy

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach, aktywność, zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polszczyzna początku XXI wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585208840.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zajęcia mają na celu zachęcenie studentów do głębszej refleksji nad charakterem i przyczynami zmian
we współczesnym języku polskim, a także opis najważniejszych tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny
na przełomie wieków w różnych odmianach stylistycznych i na różnych poziomach organizacji języka.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

różnorodne mechanizmy zmian zachodzących
w języku, a także podstawowe terminy związane
ze zróżnicowaniem polszczyzny pod względem
chronologicznym, stylistycznym, terytorialnym
i środowiskowym, na różnorodnych poziomach
organizacji języka. Rozumie zależności pomiędzy
przeobrażeniami językowymi a społecznymi,
cywilizacyjnymi i kulturowymi oraz znaczenie języka
jako narzędzia społecznej komunikacji, przekazu
wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przygotować prezentację na temat poszczególnych
zjawisk językowych charakterystycznych dla
polszczyzny współczesnej. Potrafi również czynić
użytek z różnego typu słowników, baz danych,
wybranych pozycji bibliograficznych a także ocenić
mechanizm zmian językowych zachodzących
we współczesnej polszczyźnie, ich przyczyny oraz
przydatność i trwałość.

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje troskę o zachowanie polskiego
językowego dziedzictwa i jego zróżnicowania
stylistycznego, środowiskowego i regionalnego czy
chronologicznego, rozumie potrzebę propagowania
wzorców poprawności językowej, stosowności
stylistycznej i etyczności wypowiedzi, a także
dostrzega konieczność ciągłego kształcenia
kompetencji językowych i kulturowych.

PAK_K2_K04,
PAK_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 35

przygotowanie do zajęć 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 22

przygotowanie do egzaminu 35

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy, przyczyny i mechanizmy zmian językowych; kulturowe i społeczne
uwarunkowania przeobrażeń polszczyzny początku XXI wieku; przeobrażenia
stylowo-grzecznościowe: polszczyzna w mediach i w Internecie; styl oficjalny i
nieoficjalny, nowe słownictwo i mechanizmy jego pomnażania, ekspansja
potoczności, wulgaryzacja polszczyzny, etyczność wypowiedzi i grzeczność
językowa; ocena stylistyczno-poprawnościowa częstych w uzusie zjawisk
językowych; wpływ tendencji globalizacyjnych i języka angielskiego na
polszczyznę na różnych poziomach jej organizacji, współczesna polszczyzna i jej
przeobrażenia wobec i na tle innych języków

W1, U1, K1

2.

Zmiany we współczesnym systemie polszczyzny na różnych poziomach
organizacji języka i ich przyczyny (współczesne problemy ortofoniczne,
ortograficzne i interpunkcyjne, przeobrażenia fleksyjne, słowotwórcze czy
składniowe), zmiany na poziomie leksykalnym i frazeologicznym (mody i
innowacje językowe,neosemantyzmy, neologizmy, kontaminacje, np. pandemia a
nowe słownictwo) oraz budowy tekstu czy kanału przekazu wobec nowych
technologii służących komunikacji; zróżnicowanie terytorialnie i środowiskowe
polszczyzny w XXI wieku (regionalność, sytuacja gwar we współczesnej
polszczyźnie, socjolekt młodzieżowy, nowe socjolekty i profesjolekty itp.), wybrane
zjawiska i problemy stylów funkcjonalnych wobec wyzwań współczesności (np.
przeobrażenia stylu urzędowego, artystycznego, dyskursu politycznego itp.).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, konwersatorium językowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne
uczestnictwo w nich, przygotowywanie się do zajęć, bieżące
realizowanie zadań lub wypełnianie materiałów
ćwiczeniowych oraz przygotowanie prezentacji na określony
temat

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywne
uczestnictwo w nich, przygotowywanie się do zajęć, bieżące
opracowywanie materiałów zadanych przez prowadzącego oraz zdanie
egzaminu. Egzamin dotyczyć będzie listy wybranych i przedstawionych
studentom wcześniej zagadnień omówionych podczas zająć lub
nawiązujących do nich tematów/opracowań do samodzielnego
przygotowania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z zakresu nauki o języku, umiejętność analizy zjawisk językowych w szerszym kontekście społeczno-
kuturowym, obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Ponowoczesne kategorie interpretacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4264800f0a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi koncepcjami interpretacyjnymi i estetycznymi w zakresie
możliwości wykorzystania ich w procesie edukacji, pracy z tekstami i obrazami. Nacisk położony jest
na praktyczny aspekt zajęć, których celem staje się kształcenie umiejętności i rozwijanie kompetencji
interpretatorskich przyszłych polonistów. Dlatego opcja nastawiona jest na wyposażenie studentów w narzędzia
i klucze, niezbędne w podejmowaniu samodzielnych prób interpretacji tekstów kultury (tekstów literackich,
arcydzieł filmowych, fotograficznych i malarskich).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma podstawową wiedzę o powiązaniach
interdyscyplinarnych literaturoznawstwa ze sztukami
wizualnymi, antropologią, filozofią i estetyką; zna
i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
literatury w kontekście innych sztuk;

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2
ma wiedzę specjalistyczną w zakresie teorii i historii
sztuki w powiązaniu z tekstami literackimi w aspekcie
nowoczesnej edukacji;

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym;
umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki;

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte
w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je
do interpretacji, a także właściwie rozpoznaje
i kategoryzuje środki obrazowe oraz inne środki
stylistyczne służące wizualizacji – potrafi opisywać
główne kategorie obrazowe i rozróżniać je;

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

potrafi umiejętnie dobrać metodę analityczną
do charakteru badanego obrazu (np. ikonograficzna,
semiotyczna, hermeneutyczna), a także uzasadnić
swój wybór; potrafi wykorzystywać podstawową
wiedzę teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa;
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
tekstów literackich oraz innych tekstów kultury
z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje
historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych;

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne
między tekstami literackimi oraz między literaturą
a arcydziełami filmu, fotografii i malarstwa, prowadzi
na poziomie podstawowym pracę badawczą
o charakterze polonistycznym pod kierunkiem
prowadzącego;

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazuje gotowość do kształtowania świadomości
kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie
literatury i czytelnictwa;

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2 jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie;

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej
uzupełniania i rozwijania;

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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K4
potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować
w grupie, właściwie określając zadania swoje
i pozostałych członków grupy;

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K5

świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma
świadomość roli polonistyki i jej wpływu
na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury
i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych
i społecznych;

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K6
dostrzega konieczność kształcenia kompetencji
literackich i kulturowych społeczeństwa oraz
przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa
w życiu kulturalnym i społecznym kraju.

PAK_K2_K05 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ponowoczesność, interpretacja: podstawowe kategorie i definicje; W1

2.
Obraz – podstawowa terminologia. Zdefiniowanie podstawowych terminów-
narzędzi (greckich, łacińskich, polskich) odnoszących się do obrazów mających
zakorzenienie filozoficzne i antropologiczne: eikon, eidolon, phantasma, agalma,
imago, simulacrum, copia, obraz, reprezentacja, itd.;

W1, K2, K3

3.

Dekonstrukcja kategorii obrazu: obraz jako świadectwo, obraz jako pamiątka,
obraz metafizyczny (obraz jako przedstawienie i reprezentacja); obraz
fantazmatyczny (obraz jako symptom – obraz senny i praca marzenia sennego);
obraz magiczny i metamorficzny (płynność obrazu); wskazanie, że zmienności
narzędzi interpretacyjnych towarzyszy kulturowa zmienność postrzegania samych
obiektów poddawanych interpretacji wynikiem czego będzie dekonstrukcja
wydzielonych wyżej podstawowych pojęć odnoszących się do tekstów i obrazów;

W1, W2, U1, U2, K3, K4

4.
Przed obrazem – co pozwala zobaczyć ponowoczesne oko (alfabetyzm wizualny,
antropologia spojrzenia, relacja oko – wzrok – spojrzenie, „pokazywanie widzenia”,
reżimy skopiczne i „figury” widzenia, spojrzenie jako gest kulturowy);

W2, U1, U4, K1, K2

5.
Kierunki współczesnej interpretacji obrazu: obraz w perspektywie nowoczesnej
historii sztuki, estetyki, psychoanalizy, nowych mediów, kulturoznawstwa i
antropologii;

W1, W2, U1, U3, U4, K3,
K6

6. Teoria literatury a obrazy: Lyotard, Derrida, Marin, Blanchot, Baudrillard, Bal,
Agamben; W1, W2, U1, K3

7. Język form wizualnych – czytanie obrazu: obraz jako tekst ikoniczny; obraz w
perspektywie narratologicznej - obraz jako opowieść;

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

8. Obraz poza perspektywą metafizyczną, semiotyczną i językową - teorie
niereprezentacjonistyczne, transhumanizm, poetyka zwrotów, technoscience;

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K2, K3

9. Poetycka teoria obrazu. Obraz i obrazowość w dyskursie poetyckim: Leśmian,
Różewicz, Miłosz, Herbert, Zagajewski, Kantor; W1, W2, U1, U2, K2, K3

10. Warsztaty interpretacji obrazu (interpretacja na wybranych przykładach); W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4, K5

11. Warsztaty interpretacji tekstu: etyczne zderzenia z Innością (interpretacja na
wybranym przykładzie); W1, U1, U2, U3, K1, K2

12. Kierunki współczesnej interpretacji tekstu literackiego. Etyczność – doświadczenie
lektury tekstu;

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

13. Współczesna filozofia jako baza dla etycznych kategorii interpretacyjnych; W1, U1, K1

14. Odpowiedzialność, kontrsygnatura i doświadczenie jako kategorie interpretacyjne; W1, W2, U1, K3

15. Doskonalenie warsztatu interpretatorskiego (na podstawie współczesnej prozy i
filmu, obrazu);

W1, U1, U2, U3, U4, K2,
K3, K4

16. Etyka introspekcji - etyka wrażliwości - etyka pluralizmu: zagadnienie etycznych
kategorii interpretacyjnych;

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K3, K4, K5

17. Doskonalenie warsztatu interpretatorskiego wobec jednostkowej lektury tekstu
(na podstawie współczesnej prozy, słuchowiska radiowego, spektaklu);

W1, U1, U2, U3, U4, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
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Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Warunkiem zaliczenia opcji jest: - obecność na zajęciach; - aktywne
uczestnictwo w zajęciach; - znajomość literatury przedmiotu;

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia opcji jest: - obecność na zajęciach; - aktywne
uczestnictwo w zajęciach; - znajomość literatury przedmiotu; -
przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący
opcji;

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Postmodernizm w literaturze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1558948858.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy na temat istotnych przemian w literaturze i sztuce II połowy XX wieku, określonych mianem
postmodernistycznych oraz ich wpływu na estetykę najnowszą.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna najważniejsze nurty literackiego
postmodernizmu i rozumie ich znaczenie dla
współczesnej estetyki.

PAK_K2_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2
Student zna najważniejsze strategie powieściowe
prozy postmodernistycznej i rozumie ich znaczenie dla
rozwoju literatury najnowszej.

PAK_K2_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi określić główne tendencje artystyczne
i treści ideowe literackich praktyk
postmodernistycznych.

PAK_K2_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie

U2
Student potrafi dokonać krytycznej oceny nurtu
postmodernistycznego w literaturze oraz wskazać jego
aktualne konsekwencje.

PAK_K2_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do świadomego uczestniczenia
w procesach kulturowych i przemianach społecznych
związanych z literaturą i sztuką.

PAK_K2_K01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie terminu postmodernizm. Ogólna charakterystyka nurtu.
Postmodernizm, Wysoki Modernizm i Awangarda. W1, W2, U1, U2, K1

2. Między modernizmem i postmodernizmem: Beckett, Borges i Joyce. W1, W2, U1, U2, K1

3. Specyfika prozy postmodernistycznej i jej główne nurty. W1, W2, U1, U2, K1

4. Bitnicy - ojcowie postmodernizmu amerykańskiego. W1, W2, U1, U2, K1

5. Proza spontaniczna: Jack Kerouac. W1, W2, U1, U2, K1

6. Techniki cut up i fold in: William S. Burroughs. W1, W2, U1, U2, K1

7. Oaza postmodernistów: fenomen Tangeru. W1, W2, U1, U2, K1

8. Realizm histeryczny: Truman Capote. W1, W2, U1, U2, K1

9. Surfikcja: Raymond Federman. W1, W2, U1, U2, K1

10. Postpostmodernizm: Chuck Palahniuk. W1, W2, U1, U2, K1

11. Postmodernizm brytyjski: Anthony Burgess. W1, W2, U1, U2, K1

12. Postmodernizm francuski: od Nowej Prozy do Georgesa Pereca. W1, W2, U1, U2, K1

13. Postmodernizm włoski: Italo Calvino. W1, W2, U1, U2, K1

14. Japońska wyspa: Haruki Murakami. W1, W2, U1, U2, K1

15. Postmodernizm w Polsce. W1, W2, U1, U2, K1

16. Podsumowanie: estetyka prozy postmodernistycznej. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obowiązkowa obecność na wykładach.

Semestr 4

Metody nauczania:

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

wykład egzamin pisemny Obowiązkowa obecność na wykładach oraz napisanie krótkiej rozprawki
na temat wybranego tekstu postmodernistycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat literatury oraz przemian w sztuce i estetyce w XX i XXI wieku.
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Powieść i wiek XIX
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4264a77605.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami charakterystycznymi dla kultury wieku XIX w kontekście
przemian cywilizacyjnych epoki.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procesy kulturowe i społeczne zachodzące w kulturze
europejskiej XIX w.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznawać i interpretować zjawiska kultury
europejskiej XIX wieku oraz postrzegać je
w kontekście współczesności.

PAK_K2_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 twórczej interpretacji dziedzictwa kulturowego
minionych epok.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

analiza źródeł historycznych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wiek XIX jako próg nowoczesności. Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej i jej wspływ
na kształtowanie się tożsamości europejskiej XIX wieku: procesy demokratyzacji i
powstawanie państw narodowych

W1, U1

2.

Mity dziewiętnastowiecznej kultury:
- wzorce osobowe (Byron, Bonaparte, Brummel)
- kultura wysoka wobec kultury mieszczańskiej
- gruźlica: choroba jako metafora
- opium i romantyczna wyobraźnia
- antropologia stroju
- antropologia kuchni

W1, U1

3.

Między miastem a prowincją. Procesy urbanizacyjne i społeczne XIX-wiecznej
Europy:
- aglomeracje (Paryż, Londyn, Petersburg)
- tradycje podróżnicze
- miasto jako źródło fabuł (powieść obyczajowa, detektywistyczna, rozwój prasy)

W1, U1, K1

4.
Literatura i tożsamość. Dziewiętnastowieczni czytelnicy:
- czytelnictwo w XIX
- odmiany piśmiennictwa
- kariera powieści

U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja obecność na wykładzie, przygotowanie prezentacji zaliczeniowej
(propozycje tematów zostaną podane na wykładzie)

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja obecność na wykładzie, przygotowanie prezentacji zaliczeniowej
(propozycje tematów zostaną podane na wykładzie)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach historii i kultury XIX wieku Obecność na zajęciach
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Dzieła Adama Mickiewicza; tradycja Mickiewiczowska w literaturze,
w kulturze, w życiu zbiorowym

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585209745.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekaz uporządkowanej wiedzy o miejscu Mickiewicza w tradycji literackiej i kulturalnej w perspektywie 200-
lecia romantyzmu polskiego (2022)
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie dzieła i biografię twórczą
Mickiewicza oraz podstawowe fakty z dziejów tradycji
mickiewiczowskiej

PAK_K2_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stosować adekwatne procedury
interpretacji literackiej oraz zasady poznawania
tradycji literackiej/kulturalnej

PAK_K2_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do komunikowania wiedzy
o dorobku i postaci Mickiewicza oraz do działań
uświadamiających rangę tej twórczości w dziejach
polskiej wspólnoty symbolicznej

PAK_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane dzieła Mickiewicza jako wzorcowa realizacja form i estetyk literatury
romantycznej ("Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Konrad Wallenrod",
"Dziady", "Pan Tadeusz", liryki lozańskie). Naśladowcy i epigoni Mickiewicza, spory
krytyczne wokół twórczości poety. Słowacki, Krasiński i Norwid wobec
Mickiewicza. Mickiewicz w dialogu epok literackich: adaptacje i legendy utworów
Mickiewiczowskich. Dzieła Mickiewicza jako źródło mitów i stereotypów.
Mickiewicz w uniwersum dawnych i nowych mediów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność i aktywność na zajęciach

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość kanonicznych dzieł Adama Mickiewicza ("Ballaady i romanse", liryki lozańskie, "Dziady", "Pan Tadeusz")
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Postmodernizm w filmie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1558949053.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii, Nauki o
sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne, 0215Muzyka i sztuki sceniczne,
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka),
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy na temat istotnych przemian artystycznych praktyk filmowych w II. poł. XX wieku i ich wpływu
na współczesną literaturę światową.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna najważniejsze tendencje kina
postmodernistycznego, potrafi je powiązać
z praktykami literatury postmodernistycznej i rozumie
ich znaczenie dla współczesnej kultury.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2
Student zna różnice między modernistyczną
i postmodernistyczną poetyką dzieła filmowego
i rozumie ich znaczenie dla współczesnej estetyki.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi określić specyfikę
postmodernistycznego dzieła filmowego oraz jego
relacje z literaturą postmodernistyczną.

PAK_K2_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potrafi poprawnie zinterpretować
postmodernistyczne dzieło filmowe i wykorzystać
zdobytą wiedzę w praktykach interpretacji rozmaitych
fenomenów artystycznych kultury współczesnej,
w szczególności literackich.

PAK_K2_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do świadomego uczestniczenia
w praktykach kulturowych i społecznych związanych
z filmem, literaturą i sztuką najnowszą.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie terminu postmodernizm. Ogólna charakterystyka nurtu w sztuce XX i
XXI wieku. W1, W2, U1, U2, K1

2. Filmowy modernizm i postmodernizm. W1, W2, U1, U2, K1

3. Prekursorzy postmodernizmu filmowego (Andy Warhol, francuska Nowa Fala,
Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini i inni). W1, W2, U1, U2, K1

4. Postmodernizm ironiczny: Woody Allen. W1, W2, U1, U2, K1

5. Postmodernizm campowy: Pedro Almodovar. W1, W2, U1, U2, K1

6. Postmodernizm neobarokowy: Peter Greenaway. W1, W2, U1, U2, K1

7. Postmodernizm pastiszowy: David Lynch. W1, W2, U1, U2, K1

8. Postmodernizm eksperymentalny: Roy Andersson. W1, W2, U1, U2, K1

9. Postmodernizm komiksowy: Frank Miller, Quentin Tarantino i Richard Rodriguez. W1, W2, U1, U2, K1

10. Postmodernistyczny mockument. W1, W2, U1, U2, K1

11. Postmodernistyczne gry z gatunkami. W1, W2, U1, U2, K1

12. Zjawisko mind-games films w postmodernizmie. W1, W2, U1, U2, K1

13. Postpostmodernizm w kinie. W1, W2, U1, U2, K1

14. Estetyka kina postmodernistycznego - podsumowanie. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obowiązkowa obecność na wykładach.
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Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obowiązkowa obecność na wykładach oraz napisanie krótkiej rozprawki
na temat wybranego filmu postmodernistycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa orientacja w przemianach sztuki i estetyki XX i XXI wieku oraz elementarna wiedza z zakresu historii filmu.
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Wprowadzenie do badań nad pamięcią. Teorie i kultury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585210435.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cele kształcenia obejmują: zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami współczesnego pamięcioznawstwa
i ich kontekstami, zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami polskiej kultury pamięci, kształcenie
umiejętności analizy i interpretacji zjawisk kulturowych z tego obszaru, kształcenie krytycznego i refleksyjnego
podejścia do pamięci indywidualnej, zbiorowej i kulturowej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student/studentka zna i rozumie najważniejsze teorie
współczesnego pamięcioznawstwa

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

Student/studentka zna i rozumie najważniejsze
problemy polskiej kultury pamięci, porządkuje je
chronologicznie i tematycznie, plasuje je w kontekście
przemian historycznych i społecznych oraz kultury
światowej

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/studentka potrafi analizować i interpretować
teksty kultury i zjawiska kulturowe związane
z pamięcią pod względem ich poetyki, kontekstu
kulturowego, społecznego i politycznego, w sposób
złożony i twórczy, z użyciem metodologii
pamięcioznawstwa; na podstawie przeprowadzonej
analizy potrafi formułować hipotezy interpretacyjne
sytuujące zjawiska kulturowe w szerszych
kontekstach, wskazywać zróżnicowane możliwości
interpretacji i argumentować w tych kwestiach

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa do krytycznej
interpretacji zjawisk kultury pamięci oraz
do poddawania autorefleksji własnej postawy
interpretacyjnej

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład będzie obejmował następujące bloki treści:
podstawowe pojęcia pamięcioznawstwa (pamięć indywidualna, jej rodzaje, pamięć
zbiorowa, kulturowa, kultura pamięci, media pamięci, polityki pamięci), tradycje
badań nad pamięcią (zwł. metafory i modele pamięci), współczesny rozwój
memory studies i najważniejsze teorie pamięcioznawcze; pamięcioznawstwo w
ramach kulturoznawstwa a jego konteksty dyscyplinarne: socjologiczne,
psychologiczne, historyczne i inne, pamięcioznawstwo w ramach nowej
humanistyki; rola Zagłady i innych traum historycznych w rozwoju
pamięcioznawstwa, świadek i świadectwo, sposoby ujmowania pamięci
traumatycznej; przegląd kanonicznych światowych tekstów pamięci (literatura,
film, sztuki wizualne); polska kultura pamięci od Sarmatów do sporu o Grossa:
ujęcie historyczne, polski kanon pamięciowy, funkcjonowanie najważniejszych
mitów, miejsc pamięci i wzorców narracji o przeszłości w polskiej kulturze,
cenzurowanie pamięci i polityki pamięci w XX wieku, najważniejsze współczesne
spory o pamięć i przewartościowania pamięciowego kanonu.
Wykład uzupełnia praca własna studenta/studentki, w ramach której poszerzone
zostają szczególnie interesujące dla nich zagadnienia (studiowanie literatury
przedmiotu; przygotowanie recenzji jednej pozycji pamięcioznawczej i jednego
wybranego tekstu polskiej kultury pamięci; przygotowanie i zaprezentowanie
projektu – studium wybranego przypadku z obszaru kultury pamięci).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej
obecność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej w formie 2
recenzji: jednej omawiającej wybraną pozycję pamięcioznawczą i
jednej omawiającej wybrany tekst polskiej kultury pamięci (utwór
literacki, film, spektakl, wystawa etc.)

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
prezentacja

obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji wybranego
studium przypadku z obszaru kultury pamięci, egzamin
pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu teorii
pamięcioznawczych oraz najważniejszych problemów polskiej
kultury pamięci

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.
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Hermeneutyka najnowsza. Na bezdrożach interpretacji i rozumienia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585212100.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z najnowszymi tendencjami i zjawiskami w hermeneutyce końca XX i początku XXI wieku.

C2 Zapoznanie studentów ze źródłami obecnych tendencji i zjawisk w hermeneutyce.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student(ka) zna teksty kanoniczne dla hermeneutyki
ostatniego stulecia.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2 student(ka) zna zjawiska i tendencje w hermeneutyce
końca XX i początku XXI wieku

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3
student(ka) zna hermeneutykę jako wspólny idiom
rozmaitych fenomenów intelektualnych końca XX
i początku XXI wieku.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student(ka) potrafi identyfikować podstawowe
stanowiska w hermeneutyce końca XX i początku XXI
wieku (hermeneutyka techniczna, hermeneutyka
filozoficzna, filozofia hermeneutyczna).

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

student(ka) potrafi posługiwać się podstawowymi
pojęciami i narzędziami hermeneutycznymi (sens,
znaczenie, dziejowość, fakt, interpretacja, rozumienie,
egzegeza, intencja, horyzont, nihilizm, cielesność, dar,
ateizm i anateizm).

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U3
student(ka) posługuje się hermeneutyką jako
sposobem na demistyfikację ideologii i wszelkich
innych nadużyć myślowych.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K3

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Panorama hermeneutyki XXI wieku W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2. Genealogia hermeneutyki najnowszej 1: Wilhelm Dilthey i dziejowość egzystencji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3. Genealogia hermeneutyki najnowszej 2: Martin Heidegger i przewrót
kopernikański w hermeneutyce

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

4. Heideggerowskie rozdroża hermeneutyki najnowszej W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. Postmodernistyczna tożsamość hermeneutyki W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6. Hermeneutyka i dekonstrukcja: Gadamer vs. Derrida W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7. Anarchizm interpretacyjny? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8. Hans Lenk i interpretacjonizm W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9. Gianni Vattimo i myśl słaba W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
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10. John Caputo i hermeneutyka radykalna W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11. Jean-Luc Marion i hermeneutyka donacji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

12. Richard Kearney i hermeneutyka cielesna W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

13. Hermeneutyka "nowego" Boga: polityka kulturalna - anateizm - słaba teologia -
słaby Bóg

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie

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

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) Ciekawość,
b) gotowość do nieustannego kwestionowania własnych myśli,
c) otwartość na żywioł myślenia. Nic więcej.
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Język – myślenie – komunikacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585212414.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przyswojenie wiedzy na temat relacji między językiem, myśleniem a komunikacją z wykorzystaniem najnowszych
teorii, głównie z zakresu językoznawstwa kognitywnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 205 / 403

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie wzajemne związki między
językiem, myśleniem a komunikacją. Zna i rozumie
zasady interpretacji komunikatów na poziomie
informacji jawnej i niejawnej, znaczenia dosłownego
i różnych mechanizmów przesunięć znaczeniowych.
Wie, czym jest stereotyp, jakie są jego wykładniki
językowe i jak wpływa na komunikację społeczną. Zna
i rozumie różnice w językowych obrazach świata.
Uświadamia sobie rolę języka w opisie i interpretacji
rzeczywistości, wie, że język nie odzwierciedla
rzeczywistości wprost, lecz ma charakter relatywny.
Poznaje współczesne teorie na temat związków język -
myślenie - komunikacja.

PAK_K2_W04 egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie krytycznie analizować różnorakie
komunikaty językowe, uświadamiając sobie wagę
strategii nadawczych, punktu widzenia, oddziaływanie
stereotypów językowych, wpływ zastanego
językowego obrazu świata na proces poznania
rzeczywistości i komunikację językową. Umie
dostrzegać problemy związane z komunikacją
językową, diagnozować je i poszukiwać narzędzi
skuteczniejszej komunikacji.

PAK_K2_U04 egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny nabytej
wiedzy z zakresu komunikacji językowej w różnych
środowiskach społecznych, typach kontaktu
językowego i gatunkach wypowiedzi.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K05

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele komunikacji językowej. Intencje komunikacyjne a zachowania językowe.
Funkcje wypowiedzi.
Obrazowanie i jego wymiary. Kodowanie i dekodowanie intencji. Semantyka
wypowiedzi. Semantyka leksykalna. Informacje eksplicytne i implicytne
(niejawne).
Znaczenie literalne. Definiowanie przez prototyp. Kategoryzacja. Efekty
prototypowe . Analiza wybranych przykładów.
Różne przesunięcia znaczeniowe. Mechanizmy myślenia: metafora, metonimia,
rozszerzanie i zawężanie znaczenia, generalizacje, adideacje, paronimia, itd.
Pojęcie ramy semantycznej Charlesa Fillmore'a i ról semantycznych. Pojęcie
skryptu.
Stereotypy językowe i ich wpływ na komunikację. Rola kulturemów w komunikacji
językowej.
Aspekty socjolingwistyczne komunikacji językowej. Koncepcja B. Bernsteina kodu
rozwiniętego i nierozwiniętego w aspekcie edukacyjnym.
Zmiany znaczeniowe w ujęciu historycznym, "psucie" słów, zawłaszczanie słów i
pojęć.
Podstawy aksjolingwistyki. Język a wartościowanie.
Pojęcie językowego obrazu świata. Językowy obraz świata a bariery w
komunikacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obowiązkowa obecność na wykładach i aktywny udział w duskusjach
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Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny egzamin ustny według listy przedstawionych zagadnień
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Literatura polska – literatura Europy Środkowej w XX i XXI wieku.
Spotkania

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585213548.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury krajów Europy Środkowej w zestawieniu z  przykładami
z literatury polskiej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zjawiska literatury i kultury wspólne dla krajów Europy
Środkowej w XX i XXI wieku

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2 kontekst historyczny i kulturowy tych zjawisk PAK_K2_W02
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji
pomiędzy literaturami różnych narodów dla polskiej
i światowej kultury współczesnej oraz między
literaturą i innymi dziedzinami sztuki;

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30
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przeprowadzenie badań literaturowych 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 28

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Koncepcje Europy Środkowej W1, W2, U1, K1

2. Literatura krajów Europy Środkowej wobec I wojny światowej W1, W2, U1, K1

3. Mit Austro-Węgier w literaturze krajów Europy Środkowej W1, W2, U1, K1

4. Mityzacja w prozie Europy Środkowej W1, W2, U1, K1

5. Doświadczenie totalitaryzmu i Zagłada: literatura dokumentu W1, W2, U1, K1

6. Doświadczenie totalitaryzmu i Zagłada w literaturze fabularnej W1, W2, U1, K1

7. Literatura wobec nacjonalizmów i idei wielokulturowości W1, W2, U1, K1

8. Literatura a idea Europy Środkowej W1, W2, U1, K1

9. Polscy pisarze o literaturze, kulturze i historii krajów Europy Środkowej W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę frekwencja, aktywność, znajomość tekstów z listy lektur

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin frekwencja, aktywność, znajomość tekstów z listy lektur i omawianych
zagadnień

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów i obejmuje 60 godzin, udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu
w semestrze letnim. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585215149.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie Studentów z różnymi sposobami odczytywania pisarstwa Bolesława Leśmiana przez twórców poezji
nowoczesnej i ponowoczesnej.

C2 Praktykowanie interakcyjno-performatywnej lektury jako zdarzenia dokonującego się między poetą
a czytelnikami.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znaczenie twórczości Bolesława Leśmiana dla poezji
nowoczesnej i ponowoczesnej; antropologię, filozofię
i poetykę tekstów inspirowanych tą twórczością.

PAK_K2_W01 egzamin ustny,
zaliczenie

W2 zasady interakcyjno-performatywnej interpretacji. PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować teksty jako zdarzenia literackie. PAK_K2_U01 egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego ustosunkowywania się wobec dzieł
ujmowanych jako zdarzenia literackie, w których
z pisarstwem jednego twórcy (Bolesława Leśmiana)
wchodzą w interakcje teksty innych poetów.

PAK_K2_K01 egzamin ustny,
zaliczenie

K2
aktywnego, sprawczego i otwartego na różnice
uczestniczenia w komunikacji, funkcjonowania
w relacjach społecznych, pielęgnowania różnych
odmian języka i form kulturowych.

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojawiająca się w tytule wykładu formuła „Od Leśmiana”, zaczerpnięta z książek
Anny Kamieńskiej i Edwarda Balcerzana, oznacza tutaj kierunek lekturowy
nadrzędny dla zajęć, na których zarysowane zostaną główne wątki pisarstwa
Bolesława Leśmiana oraz ich odczytania w poezji nowoczesnej i ponowoczesnej.
Do wątków tych należą: transgresywne relacje między „ja” i „nie-ja”;
metamorficzna tożsamość człowieka oraz innobytów; ironia i metafora jako
właściwości świata, równocześnie zaś języka, szczególnie mowy poetyckiej;
zespolenie realności z fantazją i odbywające się między nimi gry; cielesno-
zmysłowy odbiór zjawisk wpisany w tkankę wiersza. Problematyka ta ujmowana
będzie przez pryzmat nowoczesnych i ponowoczesnych idei antropologiczno-
estetycznych: formalizmu rosyjskiego, psychoanalizy, dekonstrukcji, filozofii daru i
wymiany ekonomicznej, badań genderowych, posthumanizmu, a zwłaszcza
studiów nad performatywnością. Z perspektywy tych ujęć interpretowane będą
również nowoczesne i ponowoczesne teksty poetyckie, wprost nawiązujące do
pisarstwa Leśmiana czy paralelne do niego pod różnymi względami: filozofii,
poetyki, literackiej i egzystencjalnej sprawczości. Wiersze te zostaną wybrane
spośród utworów Juliana Przybosia, Czesława Miłosza, Mirona Białoszewskiego,
Tymoteusza Karpowicza, Stanisława Grochowiaka, Wisławy Szymborskiej,
Tadeusza Nowaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Ryszarda Krynickiego, Krystyny
Miłobędzkiej, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Tomasza Różyckiego, Romana
Honeta czy Joanny Mueller. Istotnym celem wykładu ma być zademonstrowanie, w
jaki sposób odczytywać teksty, by stawały się zdarzeniami literackimi,
rozgrywającymi się między jednym a drugim poetą oraz między ich czytelnikami.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach, prace interpretacyjne.

Semestr 4

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie Obecność na zajęciach, prace interpretacyjne. Egzamin ustny po
drugim semestrze. Zakres: treść wykładu oraz lektury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin.
Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do udziału w semestrze letnim.
Dla Studentek/Studentów wybierających tę opcję obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Eposy świata: lektury i teorie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1585210139.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zapoznaje z tekstami epickimi powstałymi w różnych językach na całym świecie, z historią ich recepcji oraz
teoriami tłumaczącymi ich specyfikę i wzajemne relacje. Uczestnicy poznają różne koncepcje genezy twórczości
epickiej, w tym wywodzące tę archaiczną formę literatury z rytuałów szamańskich. Analiza tekstów Boewulfa,
Kalewali czy Mahabharaty będzie okazją do pogłębienia umiejętności korzystania z narzędzi poetologicznych, ale
też poszerzenia znajomości kategorii antropologicznych, religioznawczych i innych, zaczerpniętych z różnych
dyscyplin humanistycznych. Refleksja nad historią poszczególnych eposów – od ich funkcjonowania w ramach
kultury oralnej, spisywanie, druk, przez ważny etap kariery tego gatunku, jakim był okres formowania państw
narodowych w XVIII i XIX wieku, po współczesne wersje tej tradycji (np. twórczość J.R.R. Tolkiena) – pozwoli lepiej
zrozumieć mechanizmy kanonizacji tekstów kultury i ich wpływu na relacje społeczne. Wreszcie, porównawcza
lektura eposów będzie się łączyć z namysłem nad perspektywami transnarodowej historii literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- studenci poznają teksty epickie powstałe w różnych
językach oraz historię ich polskiej recepcji (przekłady,
adaptacje, komentarze itp.). - studenci poznają
współczesne koncepcje genezy twórczości epickiej
i relacji między literaturą ustną a pisaną - studenci
poznają wybrane teorie mitu i rytuału oraz
performatywności - studenci pogłębią wiedzę na temat
poetyki (historia refleksji nad gatunkami epickimi,
kategorią symbolu, bohatera literackiego, narracji,
relacji intertekstualnych itp.) - kurs dostarcza wiedzy
na temat historii relacji między literaturą a religią
w różnych kontekstach kulturowych, co pozwoli
studentom lepiej zrozumieć mechanizmy kanonizacji
tekstów kultury a tym samym społecznego
komunikowania się i ustanawiania wartości - studenci
poznają historię długiego trwania motywów
i wyobrażeń epickich, w tym formy ich współczesnego
funkcjonowania.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- kurs zakłada stosowanie narzędzi poetyki opisowej
oraz wiedzy z zakresu nowoczesnej teorii literatury,
antropologii, religioznawstwa i innych dyscyplin
humanistycznych do interpretacji tekstów epickich,
uwzględniając ich złożone i wieloaspektowe
uwarunkowania kulturowe, społeczne i historyczne
oraz związki z innymi dziełami sztuki - studenci będą
samodzielnie przygotowywać i przedstawiać
wystąpienia ustne na temat kontekstów kulturowych,
w jakich powstawały omawiane podczas kursu eposy
i uczestniczyć w dyskusjach na ich temat.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U07

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

- studenci zyskają narzędzia do krytycznej oceny
tekstów kultury wykorzystujących narracje mityczne
i odwołujących się do tradycji religijnych (również
pozaeuropejskich). Będą lepiej rozumieli
uwarunkowania historyczne i polityczne towarzyszące
powstawaniu literackiego kanonu, a dzięki temu będą
umieli go kompetentnie oceniać i współtworzyć -
studenci zyskają wiedzę, pozwalającą porównywać
tradycję poznaną na drodze pierwotnej socjalizacji
z tradycjami wypracowanymi w innych częściach
świata, dzięki czemu zyskają pogłębioną świadomość
własnego dziedzictwa. Kurs przygotuje ich także
do akceptacji różnic kulturowych, religijnych
i aksjologicznych, idei tolerancji oraz postaw dialogu
i otwartości niezbędnych do życia w wielokulturowym
społeczeństwie - kurs oferuje możliwość rozwijania idei
współczesnej humanistyki i wskazywania nowych pól
problemowych, perspektyw i orientacji badawczych.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20
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przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-5. Wprowadzenie teoretyczne: koncepcja szamanistycznych źródeł literatury,
postać herosa kulturowego, performatywne aspekty tekstu epickiego, cechy
literatury oralnej a poetyka eposu, historia i problematyka gatunku
6-15. Eposy starożytne (Gilgamesz, Iliada, Odyseja, Eneida, Mahabharata i
Ramajana)
16-19. Eposy celtyckie i nordyckie (Uprowadzenie stad z Cuilange, Pieśń o
Nibelungach, Boewulf, Edda starsza, Kalevala)
20-21. Inne eposy europejskie, w tym słowiańskie (zwł. epika bałkańska i ruska)
22-23. Eposy pogranicza eurazjatyckiego i Azji (m.in. Szahname)
24-27. Eposy Afryki, Ameryk i Oceanii
28-29. Prezentacje studentów
30. Podsumowanie i dalsze perspektywy badawcze.

Kolejność i dokładna tematyka poszczególnych wykładów mogą ulec modyfikacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne Kolokwium ustne

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja Przedstawienie prezentacji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności). Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin.
Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.
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Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603646b7a20e1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią literackich i kulturowych reprezentacji doświadczenia epidemicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym złożony
charakter relacji pomiędzy zjawiskami literackim,
kulturowymi i społecznymi.

PAK_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi w stopniu zaawansowanym i w sposób
twórczy zastosować narzędzia poetyki opisowej oraz
wiedzę z zakresu nowoczesnej teorii literatury i teorii
kultury do interpretacji utworów literackich, będących
zapisami indywidualnego oraz społecznego
doświadczenia epidemii.

PAK_K2_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny
i wartościowania współczesnych sposobów
przedstawiania choroby zakaźnej w dyskursie
publicznym.

PAK_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedstawienia doświadczenia epidemicznego w kulturze dawnej
(przednowoczesnej): antyk, średniowiecze, wczesna nowożytność. W1, U1

2. Przedstawienia doświadczenia epidemicznego w, szeroko pojętej, kulturze
nowoczesnej (XVIII – XX w.). W1, U1

3. Przedstawienia doświadczenia epidemicznego w kulturze najnowszej (XXI wiek). W1, U1

4. Choroba zakaźna jako paradygmat metaforyzacji. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie na ocenę udział w zajęciach, test zaliczeniowy po pierwszym semestrze, egzamin
na koniec kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin. Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e09c5d0a8d.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przejawami orientalizmu w literaturze polskiej pozytywizmu
i Młodej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji płynących z Indii i Japonii.

C2 Celem kształcenia jest uświadomienie studentom mechanizmów działania orientalizmu jako
zachodnioeuropejskiego dyskursu, w tym zwłaszcza sposobu, w jaki deformuje on obraz innej kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada wiedzę w zakresie pozytywistycznych
i młodopolskich przejawów orientalizmu w polskiej
literaturze.

PAK_K2_W03 esej, zaliczenie

W2
Student rozumie mechanizmy działania orientalizmu,
w tym zwłaszcza sposobu, w jaki deformuje on obraz
innej kultury.

PAK_K2_W02 esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi podjąć krytyczny namysł nad
sposobami wykorzystania elementów pochodzących
z kultury indyjskiej, chińskiej, japońskiej i arabskiej
w literaturze polskiej.

PAK_K2_U01 esej, zaliczenie

U2

Student potrafi samodzielnie wykorzystać w praktyce
badawczej wiedzę na temat zainteresowania Orientem
w okresie pozytywizmu i Młodej Polski; jest w stanie
wskazać i nazwać obecne w tekstach literackich
elementy pochodzące z kultur Wschodu, w tym
zwłaszcza Indii i Japonii.

PAK_K2_U01 esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznego odbioru tekstów
orientalistycznych.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07 esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Orientalizm jako europejski dyskurs na temat Orientu. Perspektywa postkolonialna
w badaniach nad orientalizmem. W2, K1

2.

Orientalizm pozytywistyczny a orientalizm romantyczny. Odwrót od motywów
orientalistycznych w prozie. Literackie obrazy Chin i Egiptu: Cnotliwi Elizy
Orzeszkowej, Chiny w Lalce i Egipt w Faraonie Bolesława Prusa, hinduizm w Bądź
błogosławiona! Henryka Sienkiewicza. Zainteresowanie Indiami w latach 70. XIX
wieku. Elementy myśli indyjskiej w poezji Adama Asnyka.

W1, U1, U2
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3.

Przyczyny zainteresowania kulturami niezachodnimi w Młodej Polsce. Recepcja
kultury indyjskiej w okresie Młodej Polski. Elementy filozofii i religii indyjskiej w
wybranych utworach (Próchno Wacława Berenta, twórczość Antoniego Langego,
motywy wedyjskie w poezji Jana Kasprowicza, nirwana w utworach Kazimierza
Przerwy-Tetmajera). Inspiracje płynące z literatury indyjskiej: Jan Kasprowicz i
Rabindranath Tagore, wybrane utwory Bolesława Leśmiana.

W1, U1, U2

4.
Młodopolski japonizm: europejskie źródła polskiego japonizmu, recepcja sztuki i
estetyki japońskiej, rola kolekcjonerów. Japonia w literaturze i sztuce epoki:
młodopolska japonaiserie, wojna rosyjsko-japońska w twórczości polskich pisarzy,
opowiadania Wacława Sieroszewskiego.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, zaliczenie obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji, esej na wybrany i omówiony
z prowadzącą temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Dawna książka jako przedmiot
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603f63edc1692.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z technikami produkcji książki w dawnych wiekach (XV-XIX)

C2 Przekazanie wiedzy o układzie treści w dawnych książkach (tzw. layout)

C3 Uświadomienie studentom walorów estetycznych dawnej książki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie rozwój technik wydawniczych
i ich efekt w postaci układu typograficznego w dawnej
książce

PAK_K2_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi ocenić funkcjonalność układu
typograficznego w dawnej książce PAK_K2_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poznawania procesów
komponowania publikacji drukowanej PAK_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Techniki produkcji książki w dawnych wiekach W1

2. Tekst w dawnej książce - jego opracowanie wydawnicze i typograficzne W1, U1

3. Papier, czcionka, grafika (drzeworyt, metaloryt), oprawa w dawnej książce. W1, U1

4. Układ typograficzny jako dzieło artystyczne U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Egzamin po II semestrze
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin. Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
Warunkiem wpisania się na semestr letni jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym.
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Literatura Holokaustu w dydaktyce polskiej i zagranicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1559040830.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z literaturą o Holokauście omawianą w szkołach w różnych krajach świata.

C2 Uświadomienie uczestnikom złożoności i różnych perspektyw literatury dotyczącej Holokaustu.

C3 Wzbudzenie refleksji nad polską i zagraniczną narracją o Holokauście, zwłaszcza w perspektywie edukacji
literackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna przykłady i konstrukcję różnorodnych
utworów poświęconych tematyce Holokaustu. PAK_K2_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zinterpretować oraz uzasadnić kontekstami różnice
w narracjach o Holokauście w wybranych krajach
świata.

PAK_K2_U04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia odmiennych stanowisk w narracji
o Holokauście. PAK_K2_K03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Holokaust z punktu widzenia Polski i innych krajów. W1

2. Analiza i interpretacja utworów fikcjonalnych i niefikcjonalnych na temat
Holokaustu. W1, U1, K1

3. Literatura Holokaustu w ujęciu komparatystycznym - wybrane przykłady. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę praca pisemna, obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.



Sylabusy 233 / 403

Polska awangarda teatralna w kontekście awangard Europy Środkowo-
Wschodniej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603649e052037.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat awnagardy teatralnej Europy Środkowo-
Wschodniej oraz jej głownych nurtów

C2 Przedstawienie najważniejszych nurtów, głownych twórców i osiągnięć polskiej awangardy teatralnej

C3 Zainspirowanie uczestników zajęć do podejmowania własnych badań nad awangardą teatralną

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Student zna i rozumie historię polskiej awangardy
i środkowo-europejskiej awangardy teatralnej
w kontekście historii tej części Europy

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie dostrzec powiązania
między przedstawicielami awangardy teatralnej
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

PAK_K2_U01 esej

U2
Student potrafi twórczo wykorzystać inspiracje
awangardowe we własnych poszukiwaniach teatralno-
kulturowych

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnych badań nad
teatrem awangardowym oraz do twóczego
wykorzystania ich wyników

PAK_K2_K01 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

analiza źródeł historycznych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie awangardy. Awangarda teatralna w kontekście historii teatru
euroamerykańskiego i polskiego W1, K1

2.

Europa Środkowo-Wschodnia: realność czy wspólnota wynaleziona: kontekst
historyczny: XIX w., dekada przed Wielką Wojną i wpływ wojny. Awangarda i
niepodległość, narodowość i transnarodowość awangardy. Dwa ogniwa
galwaniczne: Niemcy i Rosja.  Pięć nurtów awangardy: ekspresjonizm, futuryzm-
dadaizm-surrealizm, biologizm-witalizm-sztuka ciała; konstruktywizm, teatr
polityczny.

W1, U1, K1
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3.

Nurt ekspresji. Awangarda gruzińska

Surrealizm-dada-futuryzm (barbarogeniusz, zenityzm)

Witalizm - sztuka ciała - taniec 

Konstruktywizm

Łeś Kurbas – od modernizmu do konstruktywizmu

Czeska awangarda teatralna - Emil F. Burian i Jiri Frejka 

Teatr polityczny: Łotwa (Asja Lacis), Ukraina, Bułgaria, Węgry

 

W1, U1, U2, K1

4.

Polska: Narodziny awangardy z ducha modernizmu: Stanisław Wyspiański.   Lata I
wojny – tygiel wpływów i podróży; Ekspresjoniści Polscy – Formizm.   Witkacy –
mieszaniny krakowskie z oscypkiem własnym.   Gałka Muszkatołowa: Leon
Chwistek, akolici i chuligani. Futuryzm polski i jego związki z teatrem. Cyrk, rewia,
kabaret jako scena przyszłości.

W1, U1, U2, K1

5.

Pronaszkowie i Teatr im. Bogusławskiego. Andrzej Pronaszko i próby rozbicia
pudełka: Teatr Symultaniczny, Teatr Ruchomy, lwowskie inscenizacje. Schiller i
„cywilizowanie” awangardy: Wieża Babel, Wojna wojnie, Opera za trzy grosze. 
Radykalni konstruktywiści: Blok i Strzemiński; Praesens i Syrkusowie. Syrkusowie i
Michał Weichert (Boston, Krasin, Missisipi). Zlekceważone eksperymenty
Ireny Solskiej

W1, U1, U2, K1

6.
Witold Wandurski: rewolucja publiczności, reinterpretacja przeszłości, Śmierć na
gruszy.  Jędrzej Cierniak i nowy teatr ludowy. Wandurski i rewolucyjny teatr
robotniczy

W1, U1, U2, K1

7. Awangarda taneczna W1, U1, U2, K1

8. Awangarda awangarda: Cricot - synteza i inspiracja W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze
zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat europejskiej awangardy artystycznej 1. połowy XX wieku. Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin;
udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.
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Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956 - 1989
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e0c2430de9.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowa problematyką nowoczesnej poezji polskiej w aspekcie idei
oraz i przesłań oraz stylów artystycznych. Słuchacze zapoznają się z wybitnymi osobowościami poetów drugiej
połowy XX wieku, a także udoskonalą umiejetność interpretowania wierszy współczesnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna tendencje rozwojowe poezji polskiej
po roku 1956, przyswoił reguły wielorakiej i zmiennej
stylistyki wierszy z tego okresu, rozumnie konteksty
społeczne i kulturowe wypowiedzi poetyckiej, orientuje
się dokonaniach literackich najwybitniejszych poetów
polskich wskazanego okresu.

PAK_K2_W01 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi biegle rozpoznawać indywidualne
i zbiorowe poetyki, a także - po zakończeniu kursu -
znacznie udoskonalił swój warsztat interpretatora
poezji.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystania wyniesionej
wiedzy o poezji i kulturze nowoczesnej w przyszłej
działalności dydaktycznej lub krytycznoliterackiej.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956-89. W czasie zajęć omawiane beda
utwory najwazniejszych i najwybitniejszych polskich poetów piszacych w tym
okresie. Ukazane zostaje spectrum dykcji poetyckich, zarysowana - ewolucja
jezykow artystycznych. Akcent padać będzie na lekturę "blisko tekstu".
Przedmiotem rozważań staną sie utwory wybrane przez prowadzacego. W
wyznaczonym kanonie pojawią sie wiersze Wierzyńskiego, Wata, Miłosza,
Świrszczńskiej, ks. Twardowskiego, Szymborskiej, Herberta, Nowaka,
Grochowiaka, Harasymowicza, J. M.  Rymkiewicza, Czaykowskiego, Barańczaka,
Zagajewskiego, Krynickiego, Polkowskiego i innych.      

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach oraz znajmomość omówionej na wykładzie problematyki. Z podanej
bibliografii artykułów naukowych słuchacz wybierze pięć pozycji.           
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Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603f96c2c9ff1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do rozumienia i analizy takich zjawisk, jak kulturowe pogranicze, kulturowy kontakt,
akulturacja, transkulturacja, translingwalność, tożsamość złożona.

C2 Zapoznanie studentów z problematyką historycznych i współczesnych pograniczy kulturowych, metodologiami
ich badania oraz stosowanym w nich instrumentarium pojęciowym.

C3 Kształcenie umiejętności interpretacji zjawisk i mechanizmów pogranicza obecnych w kulturze wysokiej
i popularnej - w literaturze, teatrze, sztukach plastycznych, filmie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Zna współczesne koncepcje pograniczy kulturowych,
metodologie ich badania oraz instrumentarium
pojęciowe w nich stosowane.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

esej

W2

Zna i rozumie problemy, procesy i zjawiska
kulturowego pogranicza polsko-żydowskiego w jego
historycznych i współczesnych formach, a także
różnorodne uwarunkowania i główne przemiany tych
form.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie analizować
i interpretować teksty, praktyki i zjawiska kultury
pogranicza wykorzystując poznane metodologie
badawcze i współczesne instrumentarium pojęciowe.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03

esej

U2

Student umie odnosić poznawane zjawiska literackie
i artystyczne do szerszych kontekstów o charakterze
historycznym, społecznym i kulturowym, a także
do różnych typów procesów zachodzących
na pograniczach.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów odpowiedzialnie i krytycznie
analizować zjawiska o charakterze pogranicznym,
transkulturowym i hybrydycznym obecne
w przeszłości i współcześnie w różnych obiegach
kultury.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

•
Pogranicze jako problem kultury. Typy pograniczy. Terytorialne pogranicza
wyspowe. Pogranicza etniczne. Pogranicza przednowoczesne i nowoczesne.
Pogranicza w epoce globalizacji. Procesy kulturowe na pograniczu: akulturacja,
wpływ, przekład, związki interkulturowe i transkulturowe, hybrydyzacja,
interferencja, transfer, wymiana. 

Problematyka pogranicza w kulturowych studiach żydowskich. Współczesne
instrumentarium pojęciowe w badaniach żydowskich pograniczy. Koncepcje Jewish
frontier, trzeciej przestrzeni, contact zone, cultural junction, żydowskich subkultur
w diasporze.

Tożsamość na pograniczu kultur. Grupy przekraczające granice kulturowe i
etniczne. Kobiety i mężczyźni na pograniczu. Inteligencja jako grupa
nowoczesnego pogranicza polsko-żydowskiego. Strategie artystów pogranicza:
radykalnie asymilacyjna, umiarkowanie asymilacyjna, narodowo-żydowska,
kosmopolityczna. Zapisy doświadczenia wielojęzyczności i wyobraźni
translingwalnej w literaturze pogranicza. Pisarze dwujęzyczni i trójjęzyczni.
Aktorzy w polskich i żydowskich instytucjach teatralnych. Artyści wobec instytucji
kultury żydowskiej, polskiej i europejskiej.

W1, U1, K1

2.

•
Historyczne, kulturowe i społeczne warunki formowania się pogranicza polsko-
żydowskiego. Językowe i kulturowe kontakty przednowoczesne – kultura ludowa,
kultura oralna, kultura materialna. Tradycyjne contact zones: plac targowy,
karczma, ulica, sztetł. Elementy słowiańskie w języku jidysz a procesy
kulturowego kontaktu. Teksty Jakuba Franka: wędrówki pomiędzy językami.
Genealogia nowoczesności – Oświecenie jako punkt zwrotny w pojmowaniu relacji
kultur europejskich i kultury żydowskiej. 

Pierwsza połowa XIX wieku: początki prasy i piśmiennictwa żydowskiego w języku
polskim. Społeczne genealogie pisarzy: potomkowie frankistów i przybysze z
getta. 

Druga połowa XIX wieku: procesy akulturacyjne i powstanie grupy spolonizowanej
inteligencji żydowskiej. Prasa żydowska w języku polskim jako instytucja
pogranicza – rola „Izraelity”. Sztuki plastyczne i Żydzi: casus Maurycego Gottlieba.
Projekt literatury polsko-izraelskiej. Aktorzy na scenach żydowskich, polskich i
europejskich.

 Przełom XIX i XX wieku. Polsko-żydowskie pogranicze wobec antysemityzmu i
tendencji separatystycznych. Nowoczesne contact zones: salon, sala koncertowa,
widownia teatralna. Publiczność pogranicza: Rachela Wyspiańskiego. 

Narodziny literackiego obiegu polsko-żydowskiego: pierwsze pisma narodowo-
żydowskie w języku polskim przed rokiem 1918. Pogranicze polsko- niemiecko-
żydowskie w Galicji: tłumacze, publicyści, pisarze wobec granic językowych i
kulturowych. 

W1, W2, U2, K1
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3.

•
Nowocześni w Dwudziestoleciu - krąg „Wiadomości Literackich”. Kabaret
międzywojenny. Środowiska filmowe i film a kulturowa trzecia przestrzeń.
Międzywojenne środowisko plastyków żydowskich w kraju i za granicą. Artyści
żydowscy i awangarda w sztukach plastycznych.

Nowoczesne contact zones: klasa szkolna, kawiarnia, sala kinowa. Akulturacja i
językowa polonizacja Żydów po roku 1918. Polskojęzyczna prasa żydowska
1918-1939. Teatr polsko-żydowski Andrzeja Marka. 

Literatura polsko-żydowska 1918-1939: główne ośrodki. Tematy literatury polsko-
żydowskiej: sztetl, Palestyna, dylematy tożsamości. Związki twórczości polsko-
żydowskiej z literaturą polską i żydowską. Pisarze dwujęzyczni. Polisystem kultury
żydowskiej w Polsce międzywojennej - koncepcja Ch. Shmeruka. 

Żydowskie konteksty kulturowe prozy i twórczości plastycznej Brunona Schulza:
tradycje biblijne i kabalistyczne. 

W2, U1, U2, K1

4.

•
Żydowska szkoła literacka po Zagładzie. Los żydowskiego intelektualisty jako
kluczowy temat szkoły. Inne „tematy żydowskie”: Ideologiczne rozdroża,  wybory,
klęski nowoczesności. Powroty w przeszłość i tradycję. Zapisy Zagłady:
świadectwa literackie i  plastyczne, proza dokumentu osobistego. Biblia jako
ojczyzna. Zadomowienie w polszczyźnie. 

Polsko-żydowskie pogranicze w Izraelu: narodziny i zmierzch zjawiska. Instytucje
kultury pogranicza: prasa w języku polskim i grupy literackie.

Pogranicze polsko-żydowskie dziś: teatr, film, sztuki plastyczne, literatura
fikcjonalna, proza dokumentu osobistego wobec nowej żydowskiej tożsamości.
Twórcy trzeciego pokolenia po Zagładzie.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
obecność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej w formie
interpretacji wybranego tekstu, praktyki lub zjawiska pogranicza polsko-
żydowskiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opcja trwa dwa semestry (60 godzin). Udział w zajęciach w semesetrze zimowym obliguje do kontynuowania ich w
semestrze letnim.
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Nauczanie języka polskiego jako obcego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1587109760.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy glottodydaktycznej pozwalającej
na rozumienie procesów nauczania i uczenia się języka nierodzimego.

C2
Zajęcia rozwijają także umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz
glottodydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji
dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 pojęcia z zakresu glottodydaktyki ogólnej
i szczegółowej i potrafi się nimi posługiwać.

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W06 esej

W2 strukturę i funkcje języka, rozumie mechanizm zmian
językowych. PAK_K2_W06 esej

W3
różnorodne uwarunkowania procesu kształcenia
językowego oraz znaczenie rozwijania kompetencji
lingwistycznych, socjolingwistycznych
i pragmalingwistycznych użytkownika języka.

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W06 esej

W4 metody nauczania języka nierodzimego. PAK_K2_W04,
PAK_K2_W06 esej

W5 europejskie standardy nauczania języków obcych. PAK_K2_W03 esej

W6 zna i rozumie zasady i normy etyczne, w tym zasady
z zakresu ochrony praw autorskich. PAK_K2_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
glottodydaktyki w celu diagnozowania i analizy
sytuacji dydaktycznych, tj. potrafi posługiwać się
wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania konkretnych działań/rozwiązań
praktycznych.

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U06 esej

U2 w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie
i w piśmie na różne tematy z zakresu glottodydaktyki. PAK_K2_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej i zespołowej pracy, wykazuje
zaangażowanie i aktywność zawodową, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób.

PAK_K2_K03 esej

K2

promocji języka i kultury polskiej, rozumie znaczenie
wartości, jaką jest język i jego znajomość; jest
wrażliwy na problemy edukacyjne, angażuje się
w działania służące ich rozwiązywaniu ma świadomość
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;
legitymuje się kompetencją międzykulturową; jest
świadom(a) roli języka i kultury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

esej

K3 krzewienia kultury języka w swoim środowisku
społecznym i zawodowym PAK_K2_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie – co to znaczy znać język obcy? Przyswajanie języka pierwszego a
uczenie się języka obcego czy drugiego. W1, U2, K2, K3

2. Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka docelowego, czynniki
wspomagające proces uczenia się. W1, W3, U2, K2, K3

3. Nauczyciel języka polskiego jako obcego – strategie nauczania, kształtowanie
autonomii uczących się. W3, W4, W5, K1, K3

4. Język pierwszy a język obcy/drugi – podstawy analizy porównawczej. W1, U1, K1, K3

5. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych i
wniesione przez nie wartości. W1, W4, W6, U1, K1

6. Podejście komunikacyjne i zadaniowe do nauczania języków obcych; zadanie,
ćwiczenie działanie – implikacje dydaktyczne. W1, W4, W6, U1, K1

7. Przygotowanie kursu językowego – programy nauczania, planowanie dydaktyczne. W1, W6, U1, K1

8. Specyfika nauczania języka polskiego jako
obcego/drugiego/odziedziczonego/edukacyjnego.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej

Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, udział w zajęciach w
semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.
Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest napisanie pracy pisemnej
(10 stron A4 z bibliografią na wybrany/zaproponowany temat powiązany z
omawianymi zagadnieniami).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)
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Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w literaturze
i kulturze XX i XXI wieku

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.60364ab45b8b2.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone są reprezentacjom choroby, umierania, śmierci i żałoby we współczesnej literaturze
i kulturze. Ich celem jest zaznajomienie Studentek/Studentów z  dyskursem maladycznym oraz najważniejszymi
koncepcjami i teoriami z zakresu antropotanatologii. Zajęcia mają na celu również wykształcenie umiejętności
krytycznej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz innych tekstów kultury i zjawisk kulturowych
w perspektywie tanatopoetyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Student/ka zna i rozumie najważniejsze kategorie
dyskursu maladycznego i koncepcje z zakresu
antropotanatologii.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Student/ka zna i rozumie interdyscyplinarne
powiązania między literaturoznawstwem
a antropologią kulturową, naukami humanistycznymi
a medycyną.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student/ka potrafi krytycznie analizować teksty
naukowe.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 Student/ka potrafi interpretować teksty literackie
i inne teksty kultury w perspektywie tanatopoetyki.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3 Student/ka potrafi przygotować pracę pisemną
o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/ka jest gotów/ gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i jej stałego poszerzania. PAK_K2_K01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

K2 Student/ka jest gotów/ gotowa do udziału
we współczesnym życiu literackim i kulturowym.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Metaforyzacje i mitologie choroby (w ujęciu estetycznym, politycznym,
ideologicznym, etycznym); zagadnienie nekroestetyki; obraz choroby w literaturze
i kulturze; pojęcie patografii; podmiotu "zranionego", defektywnego; narracyjny,
procesualny wymiar choroby i umierania; problemy medycyny narracyjnej;
reprezentacje ciała dotkniętego chorobą a ciałopisanie, somatyzacja,
detabuizacja.

W1, W2, U1, U2

2.

Powstanie i rozwój antropologii śmierci oraz jej związki z literaturoznawstwem i
antropologią literatury; przemiany stosunku postaw wobec śmierci i żałoby w
kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej; współczesna ars moriendi; obrzędy i
rytuały funeralne a literatura; antropologia żałoby; współczesne formy żałoby w
cyberprzestrzeni; reprezentacje śmierci w sztuce najnowszej; pogranicza życia i
śmierci (żywe - martwe, ludzkie - nieludzkie).

W1, W2, U1, U2, K1

3.
Poetyki tanatonarracji - strategie narratywizacji i dyskursywizacji doświadczenia
granicznego, kategorie afektu-defektu, abjectu, ciała, płci kulturowej,
podmiotowości i tożsamości.

W1, W2, U2

4.

Interpretacja tekstów literackich w perspektywie tanatopoetyki (do wyboru m. in.
R. Barthes, J. Didion, S. Plath, P. Roth, S. Sontag, J. Iwaszkiewicz, A. Kuśniewicz, J.
Baczak, J. Bargielska, M. Bieńczyk, I. Iwasiów, M. Marcinów, M. Soból, O.
Tokarczuk, M. Wicha, A. Zielińska, A. Kuźniak, A. Tuszyńska, A. Żukowska) oraz
innych tekstów kultury (film, sztuki wizualne).

Ostateczna lista tekstów literackich oraz innych tekstów kultury analizowanych
podczas kursu zostanie uzgodniona z uczestnikami zajęć w zależności od ich
zainteresowań.

U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności);
aktywny udział w dyskusji; przygotowanie konspektu artykułu
naukowego z zakresu antropotanatologii lub dyskursu
maladycznego, z uwzględnieniem głównych tez i pojęć oraz
komentarzy krytycznych; przygotowanie pisemnej interpretacji
wybranego tekstu literackiego lub innego tekstu kultury w
perspektywie tanatopoetyki na zakończenie kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów (60 godzin). Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Kulturowa historia XIX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603f982ade1b5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami kultury XIX wieku w kontekście przemian
cywilizacyjnych epoki oraz ich "kulturowego śladu" na kartach literatury pięknej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie procesy i zjawiska kulturowe
charakterystyczne dla kultury europejskiej XIX wieku.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03 esej
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska
kultury europejskiej XIX wieku oraz postrzegać je
w kontekście współczesności.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do twórczej reinterpretacji
dziedzictwa kulturowego minionych epok.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wiek XIX jako próg nowoczesności. Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej i skutki
rewolucji przemysłowej oraz ich wpływ na kształtowanie się tożsamości
europejskiej XIX wieku: procesy demokratyzacji, zmiany w strukturze
demograficznej oraz powstawanie państw narodowych.

W1, U1, K1

2.

Mity dziewiętnastowiecznej kultury europejskiej: wzorce osobowe epoki (Byron,
Bonaparte, Brummel); kultura wysoka wobec kultury mieszczańskiej (romantyzm i
biedermeier); maladyczne metafory epoki (gruźlica i tożsamościowe lęki epoki);
wyobraźnia i cywilizacja (opium, kolej, elektryczność i gaz); antropologia stroju;
antropologia kuchni.

W1, U1, K1

3.

Między miastem a prowincją. Procesy urbanizacyjne i społeczne XIX-wiecznej
Europy oraz ich odbicie w literaturze epoki: tradycje podróżnicze, aglomeracje
ówczesnej Europy (Paryż, Londyn, Petersburg) i ich miejsce w kulturze; miasto
jako źródło fabuł (powieść detektywistyczna, proza obyczajowa, rozwój prasy i
czasopiśmiennictwa).

W1, U1, K1

4.
Literatura XIX wieku i tożsamość. Dziewiętnastowieczni czytelnicy i ich tożsamości
(lokalność, narodowość, europejskość). Czytelnictwo w XIX wieku (kariera prasy i
sukces powieści).

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
1. Obecność na zajęciach 2. Zaliczenie semestru I na podstawie deklaracji
tematu eseju zaliczeniowego i przygotowanej bibliografii. 3.
Przygotowanie eseju zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach historii i kultury XIX wieku.
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Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603f776ab8056.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wprowadzenie w twórczość wybranych XX-wiecznych pisarzy anglojęzycznych, reprezentantów modernizmu
anglo-amerykańskiego (Josepha Conrada, W. B.Yeatsa, E. Pounda , T. S. Eliota, E. Cummingsa, F. O'Hary, J.
Ashbery'ego, S. Plath, R. Frosta, W.C. Williamsa), którzy odegrali znaczącą rolę w nowoczesnej literaturze
światowej oraz polskiej.

C2 Wprowadzenie w wiedzę o polskiej recepcji poszczególnych autorów anglojęzycznych.

C3 Kształcenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic artystyczno-ideowych pomiędzy utworami z różnych
obszarów językowych o wspólnych korzeniach kulturowych.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu twórczość
najbardziej wpływowych pisarzy anglo-
amerykańskiego modernizmu, a także samo zjawisko
"modernizmu", jego historyczny kontekst i teoretyczne
ujęcia oraz rozumie dlaczego stanowi ona istotny
kontekst dla kultury europejskiej, a szczególnie dla
literatury polskiej.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05 esej

W2

polską recepcję literatury anglo-amerykańskiego
modernizmu, przejawiającą się w świadomych
do niego nawiązaniach oraz zna i rozumie globalne
zjawiska kulturowe, stanowiące wspólną podstawę dla
literatur polsko- i anglojezycznej.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przeprowadzić ustną i pisemną analizę
i interpretację tekstów literackich, wykorzystując
do tego znajomość specjalistycznego języka
dyskursów literaturoznawczych, uwzględniając
konteksty kulturowe i językowe odpowiednie dla
danych tekstów.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04 esej

U2 przygotować rozprawę naukową, dotyczącą analizy
i interpretacji tekstów literackich. PAK_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
gotów do wykazywania się w swej działalności
analityczno-interpretacyjnej niezależnym podejściem
do funkcjonujących dyskursów i ich uwarunkowań
ideologicznych

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Modernizm w literaturze anglojęycznej: podstawowe definicje, chronologia, nurty,
główni przedstawiciele, manifesty, ujęcia teoretyczne. W1

2.

Analiza i interpretcja twórczości Josepha Conrada, ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstów kuturowych - polskiego i europejskiego. 

Podczas zajęć omawiane będą wybrane powieści i opowiadania Conrada w
tłumczeniach polskich (m.in. "Między lądem a morzem", "Smuga cienia",
"Młodość", Jądro ciemności", "Lord Jim", "Tajny agent", "W oczach Zachodu", "Amy
Foster", "Korsarz"). 

U1, K1

3. Analiza i interpretacja twórczości T.S. Eliota na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

4. Analiza i interpretacja twórczości E. Pounda na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

5. Analiza i interpretacja twórczości W.B. Yeatsa na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

6. Analiza i interpretacja twórczości R. Frosta na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

7. Analiza i interpretacja twórczości W.C. Williamsa na wybranych przykładach oraz
jej polska recepcja. W1, W2, U1, K1

8. Analiza i interpretacja twórczości E. E. Cummingsa na wybranych przykładach
oraz jej polska recepcja. W1, W2, U1, K1

9. Analiza i interpretacja twórczości W.H. Audena na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

10. Analiza i interpretacja twórczości poetów nowojorskich (F. O'Hara, J. Ashbery) na
wybranych przykładach oraz jej polska recepcja. W1, W2, U1, K1

11. Analiza i interpretacja twórczości S. Plath na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

12. Przygotowanie do napisania rozprawy (pracy semestralnej). Omówienie
metodologii i tematów. U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
Esej poświęcony analizie i interpretacji wybranego tekstu J. Conrada - w
semestrze zimowym. Esej poświęcony analizie i interpretacji wybranych
tekstów poetów anglo-amerykańskich - w semestrze letnim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii literatury polskiej i światowej XX wieku.
Podstawowa znajomość języka angielsiego, umożliwiająca czytanie tekstów literackich. 
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Medialne strategie reprezentacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603cc1c74dd51.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi medialnymi strategiami reprezentacji i teoriami
nowych mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne koncepcje reprezentacji
i uczestnictwa w życiu publicznym. PAK_K2_W03 zaliczenie na ocenę
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W2 Student zna i rozumie główne koncepcje nowych
mediów. PAK_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie analizować zjawiska
sfery medialnej z wykorzystaniem teorii omawianych
podczas zajęć.

PAK_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznego namysłu nad
głównymi aspektami strategii medialnych
reprezentacji.

PAK_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Reprezentacja w sferze społecznej - główne ujęcia teoretyczne i metodologie
badawcze W1, W2, U1, K1

2. Teorie partycypacji w społeczeństwach performansu W1, W2, U1, K1

3. Nowe media jako platforma negocjacji i konfliktów społecznych W1, W2, U1, K1

4. Sieci społeczne w erze mediów cyfrowych W1, W2, U1, K1

5. Tożsamość zbiorowa i reprezentacja medialna W1, W2, U1, K1

6. Strategie i taktyki reprezentacji - performowanie tożsamości w sferze publicznej W1, W2, U1, K1

7. Subwersywne reprezentacje medialne i krytyka społeczeństwa partycypacji W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie na ocenę Praca pisemna o objętości 10-12 stron znormalizowanych powiązana z
tematem zajęć lub egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Historyczne i współczesne performanse nauki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e0cc5346fc.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Znajomość najważniejszych kierunków humanistyki światowej i współczesnych metodologii humanistycznych.

C2 Znajomość najważniejszych kierunków humanistyki światowej i współczesnych metodologii humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student rozumie w pogłębiony sposób perspektywy
performatywności nauki oraz metody studiów nad
nauką i technologią.

PAK_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dostrzec i przeanalizować performanse z pogranicza
nauki, sztuki i życia społecznego w perspektywie
historycznej i współczesnej.

PAK_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwijania własnych kompetencji oraz
zainteresowań badawczych w oparciu o wiedzę
zdobytą na zajęciach.

PAK_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie pracy semestralnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Metodyką badań performatycznych w zakresie studiów nad nauką i technologią W1, U1, K1

2. Kulturowe uwarunkowania praktyk naukowych. W1, U1, K1

3. Wiedze lokalne i usytuowane w obiegu energii społecznych W1, U1, K1

4. Nauka w działaniu - ustanawianie faktów naukowych a praktyki społeczne W1, U1, K1

5. Badania transdyscyplinarne między nauką i sztuką W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność
(dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), aktywny udział w
zajęciach i znajomość omawianych lektur. W ramach zaliczenia kursu
studenci przygotowują pracę pisemną (8 stron znormalizowanego
maszynopisu) w semestrze letnim. Zaliczenie semestru zimowego odbywa
się na podstawie konspektu pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Teatralne strefy kontaktu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e0d17931d6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z koncepcjami stref kontaktu w (post)humanistyce XX i XXI wieku.

C2 Uświadomienie słuchaczom problemów, które pojawiają się w momencie kontaktu radykalnie odmiennych ciał
indywidualnych i zbiorowych.

C3 Zapoznanie studentów ze sposobami wykorzystania pojęcia strefy kontaktu do analizy performansów
kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 metaforę stref kontaktu oraz narzędzia krytyki
instytucjonalnej. PAK_K2_W02 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować historyczne i współczesne dzieła sztuk
performatywnych, z uwzględnieniem nie tylko efektu
działań artystów i kolektywów artystycznych, ale także
procesu twórczego.

PAK_K2_U02 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stworzenia, jako kurator, lider lub członek zespołu,
autorskiego projektu badawczego-artystycznego.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Krytyka instytucjonalna jako badanie zależności między sztuką, sposobami jej
praktykowania i instytucjami. W1, U1, K1

2. Strategie ustanawiania wspólnot społeczno-politycznych. W1, U1, K1

3. Instytucje sztuki jako strefy kontaktu. W1, U1, K1

4. Wspólnoty i kolektywy więcej-niż-ludzkie. W1, U1, K1

5. Ustanawianie kolektywów artystycznych i ich działalność na pograniczu sztuki i
innych dziedzin życia. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), aktywny udział
w zajęciach i znajomość omawianych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów omawianych podczas zajęć; zainteresowanie
teatrem i sztukami performatywnymi. Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym
obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.
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Dyskursy i archiwa antropocenu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1586360288.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zwrócenie uwagi na ścisły związek między koncepcją (często znajdującą również odbicie w nazwie), genealogią
i archiwum nowej epoki w dziejach Ziemi, które proponują badacze z różnych dyscyplin naukowych

C2 pokazanie, na ile naukowe specjalności i preferowane metodologie wpływają na sposób ujęcia profilujących
zależności między ludzką sprawczością a innymi ożywionymi i nieożywionymi bytami i zjawiska

C3 uświadomienie słuchaczom performatywnej natury naukowych kategorii i procedur, jak jej powiązania
z (obowiązującymi i przyszłymi) praktykami gromadzenia i przekazywania wiedzy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
zależności między zjawiskami i tendencjami
w naukach, technologiach i sztukach w powiązaniu
z tematyką antropocenu

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

pokazać, w jaki sposób pojęcia i towarzyszące im
metodologie profilują wiedzę na temat wybranych
zjawisk, charakterystyczne cechy i ich hierarchię,
wpływając również na ocenę i indywidualne/społeczne
zachowania

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2
analizować wybrane projekty artystyczne i dzieła sztuk
performatywnych w perspektywie ich krytycznych
relacji ze zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego wyboru i porównawczej analizy
wybranych zjawisk i projektów artystycznych pod
kątem ich powiązania z kontekstem kulturowym
i społecznym

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Jak konkurencyjne względem siebie początki antropocenu (odkrycia geograficzne,
wynalezienie maszyny parowej, rozbicie atomu) przesądzają o kształcie i
zawartości proponowanego archiwum?

W1, U1, K1

2.
Jak proponowane nazwy (kapitalocen, nekrocen, plantacjocen) wypływają na
definiowanie sprawczości Człowieka, w jakich sferach praktyk życiowych ją
sytuują i jakie ma to konsekwencje dla spekulatywnych przedstawień przyszłości
po antropocenie?

W1, U1
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3.
Jak archiwa więcej-niż-ludzi (paleodendrologia czy tzw. archiwa arktyczne)
podważają lub potwierdzają archiwa ludzkie i kształtowaną na ich podstawie
wiedze o przeszłości Ziemi, dzikiej/cywilizowanej natury?

W1, K1

4. Jak rozpoznać płeć i kolor skóry antropocenu, czyli na ile nowa epoka w dziejach
Ziemi to wytwór zachodniej episteme? U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie semestru zimowego na podstawie obecności i aktywnego
uczestnictwa w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne rozeznanie w problematyce kryzysu klimatycznego i antropocenu, a także archiwów ludzkich i więcej-niż-ludzkich.
Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Dyskurs publiczny w perspektywie performatycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e0b656f6c3.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi koncepcjami sfery publicznej i stref kontaktu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne definicje dyskursu
publicznego i stref kontaktu.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi zastosować ustalenia teoretyczne
do analizy aktualnych zjawisk dyskursu publicznego.

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystywania własnych
doświadczeń i przemyśleń w dyskusji nad kwestiami
teoretycznymi.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dyskurs publiczny - historyczne koncepcje i ich współczesne redefinicje W1, U1, K1

2. Koncepcja sfery publicznej i jej redefinicje w erze cyfrowej W1, U1, K1

3. Partycypacja w sferze publicznej - kolektywne performanse i interwencje W1, U1, K1

4. Strefy kontaktu - źródłowe koncepcje i historyczne redefinicje W1, U1, K1

5. Nieludzie w strefach kontaktu - nowe ujęcia klasycznych definicji W1, U1, K1

6. Medialne uwarunkowania dyskursu publicznego W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Praca pisemna o objętości 10-12 stron
znormalizowanych powiązana z tematem zajęć lub
egzamin ustny.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Metodologie performatyczne w działaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAK00S.240.603e0da0721b1.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z metodologiami performatycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student poznaje metodologie performatyczne i potrafi
zastosować je do analizy problemu badawczego

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
dostrzec i analizować performatywność procesów
zachodzących w życiu społecznym i indywidualnym.
Umie wykorzystywać wiedzę z zakresu performatyki
do ich analizy i interpretacji

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student interesuje się bieżącymi zjawiskami z obszaru
sztuk performatywnych, a także procesami
i zjawiskami społecznymi, które wykorzystują
mechanizmy performatywne

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają na celu przegląd różnych metod badawczych mieszczących się w
kręgu performatyki, wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu
performatyki oraz analizę zastosowań metodologii do badania zjawisk
kulturowych, artystycznych i społecznych. Zastanowimy się nad tym, czym jest
metodologia, jak odpowiednio dobrać narzędzia i metody badań do tematu oraz
jak wykorzystać je w prezentacjach i przy pisaniu prac naukowych. Analizom
koncepcji teoretycznych towarzyszą praktyczne przykłady demonstrujące
możliwości zastosowania metodologii performatycznych. 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie krótkiej (15-20
min.) prezentacji wybranego problemu i propozycji jego
analizy za pomocą odpowiednio dobranej metodologii
performatycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań 
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European Modernity: Literature, Philosophy, Art
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f77407d4a.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Studenci znają i rozumieją najważniejsze pojęcia
i konteksty kulturowe europejskiej nowoczesności.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

2.

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

W1, U1, K1
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3.

Class 3. On the Surface

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

W1, U1, K1

4.

Class 4. Words and Things

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

W1, U1, K1

5.

Class 5. Ornaments

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

W1, U1, K1

6.

Class 6. Abstractions

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

W1, U1, K1

7.

Class 7. Rhythms of Life

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

W1, U1, K1

8.

Class 8. Totalities

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

W1, U1, K1

9.

Class 9. The Critic as Artist

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego
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Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f77431b19.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course is designed as a presentation of the main schools of thought within Western Translation Studies since
the 1940s till today. It is not meant to make anybody a better translator but to introduce students to the domain
of translation theory which has been developing in a dynamic way throughout the second half of the 20th century
and gained an incredible momentum at the turn of the 21th century. It has now become one of the most
interesting fields in the humanities of the multilingual, multicultural and globalized world. From a rather narrow
field of philological practice it has developed onto a wide field whose cultivators address a scope of problems
referring to the matrix of contemporary culture. As its title indicates, the course is designed as an
INTRODUCTION. We are going to look at the main tenets of particular branches of contemporary TS as well as
tracing the changes of theoretical paradigms and research areas in order to understand the concepts they
propose and their use in translation research.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05,
PAK_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 38

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. linguistic theories of translation W1, U1, K1

2. concept of equivalence W1, U1, K1

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

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

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

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

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

9. postcolonial translation studies W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny /
ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angislkiego z stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach obecność na zajęciach jest
obowiązkowa
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Language Learning Strategies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f76446449.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U05 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student wykazuje się niezależnością sądów, wie, jak je
przekonująco przedstawić i uzasadnić. PAK_K2_K07 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Meeting 1

Topic: Introduction to the seminar

Aim: Presenting the topics, the aims, and the bibliography; reflecting on questions: What is language? How
are languages learned?

Meeting 2

Topic: Language learning and teaching – theories, methods, models

Aim: Exploring past and current trends in the field of language teaching and learning

Meetings 3-4

Topic: Learning Styles and Profiles

Aim: Assessing learning styles and profiles of the participants

Meeting 5

Topic: Learning Strategies

Aim: Examining current typologies of language learning strategies

Meeting 6

Topic: Preparation for Language Learning

Aim: Organizing individual learning

Meeting 7

Topic: Extending Vocabulary

Aim: Learner training

Meeting 8

Topic: Dealing with Grammar

Aim: Learner training

Meetings 9

Topic: Listening

Aim: Learner training

Meetings 10

Topic: Speaking

Aim: Learner training

Meetings 11

Topic: Reading

Aim: Learner training

Meeting 12

Topic: Writing

Aim: Learner training

Meeting 13

Topic: Dealing with assessment and self assessment

Aim: Learner training

Meeting 14

Topic: Conclusions

Aim: Summing up and discussion

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja A presentation and a final paper will be required for grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe
B1+ in English



Sylabusy 284 / 403

Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1585297113.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Familiarizing students with histories of performative arts

C2 Familiarizing students with current developments in the field of performative arts

C3 Providing students with conceptual tools for analyzing performative arts

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 histories and the development of forms of
performative arts in the 20th and 21st centuries

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 situate examples of performative arts in their
historical, cultural and socio-political contexts PAK_K2_U01 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
use their competences and knowledge to notice
productive crossings between the arts and other
domains of life

PAK_K2_K01 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The performative turn of the 1960s/1970s revisited W1, U1, K1

2. Hybrid forms of performative arts W1, U1, K1

3. Performative arts and new technologies W1, U1, K1

4. Performative arts and ecology W1, U1, K1

5. Performative arts and individual/collective identities W1, U1, K1

6. Performative arts between locality, globality and planetarity W1, U1, K1

7. Performative arts and speculative gestures for the future W1, U1, K1

8. Performative arts and their audiences - experiences, sensations, affects W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny attendence (2 absences per semester are allowed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
No pre-requirements
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Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f77452ebe.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Miłosz i Gombrowicz są najbardziej prominentnymi pisarzami polskimi XX wieku,
którzy - bardziej lub mniej otwarcie – spierali się o religię. Jednym z
najważniejszych problemów dla Miłosza była tzw. „erozja wyobraźni religijnej”
mająca związek z poczuciem utraty „drugiej przestrzeni”, czyli wizji
chrześcijańskiej eschatologii. Gombrowicz obsesyjnie powracał do kwestii
ludzkiego i zwierzęcego bólu, którego istnienie zaprzeczało jego zdaniem
chrześcijańskiemu obrazowi dobrego Boga. Na pozór obaj pisarze wydają się stać
na przeciwległych biegunach - Miłosz uważał się za katolika, podczas gdy
Gombrowicz mówił o sobie jako o ateiście. Jeśli jednak wniknąć głębiej w
powołane przez nich światy literackie, sprawa się komplikuje – wiara Miłosza jest
bardzo krucha („Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego [wizji
chrześcijańskiej eschatologii] zrozumieć - Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada),
ateizmowi Gombrowicza natomiast towarzyszy poczucie tajemniczości egzystencji
i niechęć do „płaskiego laicyzmu”, czyli wojowniczych i prymitywnych wersji
ateizmu. Paradoksalną naturę stosunku Miłosza i Gombrowicza do religii ujmuje
formuła: „dialektyka wiary i niewiary”. Podstawowym celem kursu jest
rekonstrukcja dynamiki religijnych/ agnostycznych/ ateistycznych poglądów tych
dwóch wielkich postaci polskiej kultury XX.

Punktem wyjścia jest lektura porównawcza "Świata" (1943) i "Ślubu" (1947), dzieł
napisanych w szczególnym kontekście implozji tradycyjnej metafizycznej ramy.
Później zaplanowana jest interpretacja wybranych rozdziałów z "Dziennika"
Gombrowicza oraz kilku esejów (m.in. fragmentów "Ziemi Ulro") i wierszy Miłosza.

Kurs uczy pogłębionej lektury tych dwóch trudnych i bodaj najważniejszych
polskich pisarzy XX wieku, a zarazem ma pokazać, że ich niepokoje i poszukiwania
są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej”.

Kurs ma także na celu wprowadzenie podstawowych koncepcji odnoszących się
do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych w XX wieku (tzw. efekt
„epoki świeckiej”). Głównym przewodnikiem po ideach, które naznaczyły horyzont
współczesnych religijnych i świeckich przekonań, jest Charles Taylor, autor
fundamentalnego dzieła: A Secular Age.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obecność obowiązkowa,
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Performing Poland. The Main Performative Aspects of Polish Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1585298198.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Uświadomienie studentom znaczenia performansów w dziejach kultury polskiej / Making students aware of the
role performances played in the history of Polish culture

G2 Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych historycznych zjawisk performatywnych w kulturze polskiej /
Transfering the knowledge of the most important performative phenomena in the history of Polish culture

G3 Wzmocnienie umiejętności krytycznej refleksji nad performatywnymi aspektami kultury współczesnej /
Empowering the critical reflection on the performative aspects of Polish culture

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 291 / 403

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie złożoną metodologię analizy
performansów kulturowych, potrafi wskazać
i przeanalizowac ich związki z innymi obszarami życia
społecznego a w szczególności z dynamicznym polem
współczesnej kultury medialnej i informatycznej

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie i w sposób twórczy
stosować metody performance studies do analizy
historycznych i współczesnych zjawisk kultury polskiej

PAK_K2_U01 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny nabytej
wiedzy z zakresu performatyki, inicjowania
i wprowadzania działań kształtujących tożsamość
zbiorową w relacji do tradycji performatywnych oraz
podnoszenia poziomu komunikacji społecznej

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Polish Holiday Year – pre-Christian, folk and Christian performative traditions
presented in an order of a year-round calendar of festivities from Christmas Eve to
the All Saints Day

W1, U1, K1

2.
National Theatres – performances and dramatisations of the national identity from
Sarmatian grand spectacle through the romantic performances of Polishness to
the state national theatres of 2nd, 3rd and 4th Republic. How the nation was
invented by drama poetry, attacked by the Wedding and reborn by funerals…

W1, U1, K1
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3.

Political Street Theatre – state ceremonies and people’s protests. Theatrum
ceremoniale of the Kings. Social dramas of Polish uprisings. Total spectacle of the
communists and the performative democracy of “Solidarity”. Contemporary
strategies and tactics of protest – between the March of the Independence and
the Black Protests.

W1, U1, K1

4. Pop-Poland – pop-culture and the performances of Polishness: sport and sport
fans, pop music (disco polo), pop-nationalism W1, U1, K1

5. Public theatre – the art of the theatre as an art of critical performance W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, esej
Credits are given based on the presence and the value of essay on a
subject accepted by the lecturer or the written test (to be chosen by
the student)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach / Obligatory presence
Wymagana ogólna wiedza o historii Polski i jej kulturze / General orientation in the Polish history and culture
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Between Intimacy and Politics: New Comparative Readings in Polish
Literature and Culture

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1585298309.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The hermeneutic idea that translation ‘confronts us everywhere in a variety of forms’ (Schleiermacher) inspired,
especially in the last 30 years, quick development of studies on translation in reference to the issues of identity,
ethnic or social differentiation. Numerous innovative studies proposed a new way of interpreting cultural
phenomena through the lenses of the translation process, pointing out that the process, on the one hand, can be
treated as “the most intimate act of reading” (Spivak) or/and, on the other, as a result of micro- and macro-
political/ideological strategies. The aim of this course is to demonstrate, in a comparative perspective, how this
broad concept of translation penetrates different areas of literary and cultural studies and how it coincides with
various fields influenced by the so called “translation turn”: anthropology, philosophy, psychology, women
studies, linguistics, and even theology. We will examine in the context of Eastern European literature and culture,
which after the collapse of the Berlin Wall became a hot topic in the most recent debates on the state of
comparative studies, how cultural and literary theories handle the issue of translation and how they try to use it
as a fresh comparative perspective in thinking about literature and culture.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Students know and understand the most significant
phenomena creating the history of modern Polish
culture in the context of translation studies and
comparative literature

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Students are able to answer basic questions related to
the history of modern Polish literature and culture.
They can draw attention to such issues as the
construction of a text, translation, reception, and
Polish literature's relationship to international literary
currents, philosophy of art, painting, music, film, and
performance

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students will be ready to demonstrate their critical
approach to cultural practices in Poland and abroad

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Reading, translating, placing W1, U1, K1

2. Space of culture: translation and/as interpretation W1, U1, K1

3. Topographies: Eastern Europe and a new comparative perspective W1, U1, K1

4. From the singular to the collective: literature as/in search of identity W1, U1, K1

5. In conversation with the past: literature and memory W1, U1, K1

6. Literature and the unconscious W1, U1, K1

7. Communication after Babel – archaeology of translation and the access to the
Sacred W1, U1, K1

8. The Politics of Reading: Translation and Power W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej, prezentacja, egzamin attendance/participation/written exam: take-home essay
or presentation (+oral component if needed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
no prerequisites
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Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e344c2cb3b.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
In this class we will examine colonial, postcolonial and neocolonial discourse in a literary comparative perspective
between the European peripheries of Ireland and Poland at the turn of the 20th century, both through a series of
theoretical articles and literary readings which will frame our discussions.

G2

We will engage these texts by addressing the fundamental dichotomies of colonial discourse such as
master/slave, center/margins, enlightenment/ barbarism, authenticity/hybridity, secular modernity/ religious
conservatism, nation/tribe, East/West, among others, and their manifestation in literary texts. We will discuss the
state of exceptionality and ambivalence of the European peripheries of Ireland and Poland in relation to more
"classical" colonies, and we will discuss the possibilities and implications of such analysis.

G3
The notion of Europe and European identity will be analysed and deconstructed from a historical and postcolonial
perspective, engaging with postcolonial theory, memory studies, literary and European studies, as well as
sociology and conflict studies, through the analysis and the interpretation of selected literary texts of (Polish and
Irish) literature and the critical reading of theoretical, historical and literary articles.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The analysis of literature in anthropological
categories, as well as the impact that literature has on
the socio-cultural context, especially in terms of
cultural nationalism and imperial ideology and vice
versa. The impact of cultural studies on the study of
literature and comparative literature, as well as the
understanding of how cultural practices as emerged in
literary works relate to wider systems of power
associated with or operating through social
phenomena, such as ideology, class structures,
national formations, ethnicity, gender.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03 esej, prezentacja

W2
The similarities of the Polish and Irish literary and
cultural developments at the turn of the XIX and XX
centuries as a result of the loss of political sovereignty
from a postcolonial perspective.

PAK_K2_W03 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Understand Postcolonial theory and practice as
essentially an outgrowth of Comparative Literature,
and its potential application in the Polish and Irish
contexts.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U05

esej, prezentacja

U2
Conduct a comparative literary analysis between two
apparently different cultural contexts through
anthropological categories.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04 esej, prezentacja

U3
Understand the implications of literature in the
creation of cultural nationalism in the XIX century in
semi-colonial contexts.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The understanding of the Saidian supposition that
literature is not a pure aesthetic discipline, but on the
contrary is influenced and at the same time influences
the context in which it is produced and consumed.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

K2

An essential historical and cultural (in its broadest
sense awareness): the ability to question the latent
essentialism implicit in widely adopted
conceptualisations of Europe and its universalist
claims of modernity: the making of Europe is itself the
product of internal conquest, colonisation and
enforced cultural change. This suggests
a representation of Europe as a counter-hegemonic
work in progress – a project negatively motivated by
recognition that the effects of all of the previous
projections of 'Europe' - which took themselves to be
gestures of civilisational self-assertion - have been
catastrophic, as Zygmunt Bauman famously
emphasised.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie eseju 35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

“If we consider in detail the literary scene we don’t find many companions of this Polish way of conceiving, and of such
a way of utilizing
the fruits of the work. Perhaps only contemporary Irish writing (i.e. J. M. Synge so similar to Wyspiański!)”
S. Żeromski, Literatura a życia polskie (my trans.)
The subject of this class will be a comparative analysis of Polish and Irish literature at the turn of the XIX and XX
centuries, relying on
postcolonial theory, cultural and memory studies, through which the students will learn how to interpret and enrich the
national
literary canon, as well as the European one by means of the comparative method and the comparative potential of
postcolonial studies (as
the great Irish critic Declan Kibert posits, “Postcolonial theory and practice is an outgrowth of Comp. Lit.”). In this class
we will also
examine colonial and postcolonial discourse both through a series of theoretical articles which will frame our
discussions, and through
literary readings which will outline the application and adaptation of postcolonial concepts on the Irish and Polish cases.
More specifically, the thematic foci through which we will address and attempt to reconfigure the colonial experience
will be the
understanding of the dynamics of the correlation between nationalism and literature (and the need to conceive the
nation beyond the
political sphere: namely, as an “imagined community”, as depicted by Benedict Anderson), an essential factor in both
literatures, as a
result of the loss of independence and political sovereignty. The correlation between nationalism and literature allows
to comprehend the
importance of the encounter with the Other, of self-representation in literature from a subjective perspective.
The general final aim of this class is to increase the ability to problematize literature within cultural and anthropological
categories.

The class offers an exploration of postcolonial literature within the European continent, concentrating on such issues as
borders, memory,
identity, mimicry, hybridity, migration and the representation of the Other and the nation through literature. The notion
of Europe and
European identity will be analysed and deconstructed from a historical and postcolonial perspective, engaging with
postcolonial theory,
memory studies, literary and European studies, as well as sociology and conflict studies.
The analysis and the interpretation of selected literary texts of European (Polish and Irish) literature and the critical
reading of theoretical,
historical and literary articles.

The program below ought to be considered as just an indication, for the readings and the discussions will be adjusted
according to the interests of the students. 

Lesson first: Postcolonialism as the analysis of a process of cultural redemption and as a form of epistemic justice: a
cultural and
anthropological perspective. Introduction and reading of the main concepts of the so-called Holy Trinity of postcolonial
studies: E. Said, G.
Spivak., H. Bhabha. Compulsory reading: fragments from Imperialism, Hannah Arendt.
Second lesson: National liberation and the role of nationalism and national culture, readings from Franz Fanon.
Third lesson: the process of decolonisation, continuation of the reading of Fanon, and discussion of the essay by
Appiah: Is the Post- in
Postmodernism the Post- in Postcolonial?
Fourth lesson: Said, Culture and Imperialism, the relation between the national literatures of various nations and the
imperialistic
justification of the “White’s Man Burden”, that is the duty to disseminate the civilizing mission among colonized
populations “Half devil and
half child”, as depicted in Kipling’s poem. Literary examples.
Fifth lesson: the concept of a classic colony: is true colonialism exclusively the relation between First and Third World?
Sixth lesson: the notion of internal colonialism: the ambiguity of the concept of periphery, the condition of liminality as
a problem of
identification. (Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna)
Seventh lesson: Postcolonial discourse in Ireland, the reinterpretation of the canon.
Eighth lesson: Yeats as a poet of decolonization, from Romanticism to the Irish Literary Revival (Synge, Lady Gregory).
Building up an
imagined national identity.
Ninth lesson: postcolonial discourse in Poland: the difference between the partitions and the USSR: postcolonial and
post-dependence
discourse.
Tenth lesson: Polish Romanticism and postcolonialism: Mickiewicz, Lekcje Paryskie, and the Crimean Sonnets. Słowacki
and the travel to
the East.
Eleventh lesson: the role of the artist and literature: imagining the nation facing the lack of sovereignty and political
unity. Irish-Polish
examples (Yeats – Sienkiewicz; Joyce – Brzozowski)
Twelfth lesson: from Positivism to Young Poland: between the influences of Modernism and the national needs. From
Sienkiewicz to
Żeromski through Brzozowski’s critique. (fragments from J. Merchant’s book).
Thirteenth lesson: Polish-Irish Orientalism, colonizing and colonized subjects, hybridity which questions the unity of
postcolonialism as a
discourse.
Fourteenth lesson: Comparative and postcolonial literature, a Polish-Irish comparative perspective, similarities and
differences.
Postcolonialism as a means of deeper analysis for a wider understanding of the history of literature – Benedetto Croce.
Fifteenth lesson: discussion

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

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Active participation in class; reflective engagements (3 best out of 6)
Conference-size final paper (1500-2000 words) Students will write a
150-300 word reflective response on some aspect of the class readings
that they find compelling every two or three classes. These responses
represent their engagement with the class readings, and they should use
them to explore ideas that they wish to analyze in greater detail in their
final paper. Responses will be graded for the quality of their critical
engagement with the texts (that is, the nuanced and careful analysis they
offer toward understanding/re-thinking a particular dilemma posited in the
texts we are reading). Accordingly, each of the students will submit a total
of 5-6 responses. The best 3 grades will be averaged for this assessment.

Wymagania wstępne i dodatkowe
English B2
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Teoria kultury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f771a30ab.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o podziałach sferowo-dziedzinowych kultury nowoczesnej : nauki, sztuki, obyczaju, języka;
o ich regulacjach aksjo-normatywnych, uwarunkowaniach funkcjonalno-technologicznych i powiązanie tychże
z podstawami metodologicznymi badań w zakresie nauk humanistycznych

C2 Przekazanie wiedzy o złożonych relacjach między poznaniem teoretycznym kultur a kulturowym kontekstem
aktywności poznawczych

C3 Przekazywani wiedzy o kulturze jako systemie "formowania uwagi" lub "formowania noetycznego", definiującego
to, co dla uczestników kultury "realne", "prawdopodobne", "dające się doświadczyć"

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie metody, teorie oraz
terminologię związaną z naturalistyczną
i antynaturalistyczną perspektywą w teorii kultury XX
i XXI wieku

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W2
Absolwent zna i rozumie głębokie kategorie kulturowe,
odróżnia poziomy kultury materialnej, socjetalnej
i symbolicznej

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W3
Absolwent zna i rozumie zaplecze filozoficzne
i pojęciowe podstawowych typów teorii kultury (
ewolucjonistycznych, dyfuzjoniostycznych,
funkcjonalistycznych)

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi wyodrębnić praktykę naukową
i wytwarzaną w jej obrębię wiedzę jako podsystem
kultury

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potrafi dokonać analizy tekstu naukowego,
odczytać dany tekst w relacji - z jednej strony
do wartości poznawczych - z drugiej do 
współczesnych dyskusji światopoglądowych, i  sporów
o prawomocność

PAK_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do dyskusji o walorach
poznawczych tekstów literackich, filozoficznych,
teoretycznych, postrzega podstawy odmiennych
waloryzacji tych samych tekstów kultury

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

K2
Absolwent gotowy jest do rozbioru pojęć
humanistycznych zbudowanych w trybie "odniesienia
do wartości", które w komunikacji potocznej
funkcjonują - jako neutralne kategorie opisowe.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 303 / 403

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
 Naturalizmm i antynaturalizm. Formacje pozytywistyczne (pozytywizm pierwszy,
emipriokrytycyzm, pozytywizm logiczny Koła Wiedeńskiego i szkoła lwowsko-
warszawska) i odpowiadające im formy reakcji antypozytywistycznych - "zwrot
antypozytywistyczny" jako moment fundacyjny  humanistyki

W1

2. Nauka jako "symboliczna forma kultury" w ujęciu Ernsta Cassirera, korekta w
"Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga W2, W3

3. Stefania Skwarczyńska i Michaił Bachtin - dynamiczny układ gatunków jako teoria
wiedzy kulturowej W3, U1

4.
Teoria rozumu komunikacyjnego Habermasa. Kultura symboliczna i kultura
techniczno-użytkowa, interpretacyjne lub funkcjonalne ujęcia zjawisk kulturowych
w badaniach humanistycznych

W2, W3, U2

5. Trzeci świat Karla Poppera i ujęcia pokrewne bytów ideacyjnych W1, K2

6. Kultura jako "proteza", człowiek jako "istota wybrakowana", Herder i Gehlen,
problem techniki i zwrotnego sprzężenie (technologii i porządku symbolicznego) W1, W3, U1

7. "Współczynnik humanistyczny" Floriana Znanieckiego, wzory kultury w ujęciu
Ruth Benedic i krytyka Znanieckiego U2, K1, K2

8. Teoria kultury nowoczesnej Maxa Webera, racjonalizacja, sekularyzacja
okcydentalna , pojęcie "typu idealnego" w interpretacji humanistycznej W2, W3

9. Powstawanie norm i wartości - teoria resentymentu Nietzschego i Schelera U2, K1, K2

10.
"Obserwacja drugiego stopnia" - teoria kultury, teoria sztuki, nauki jako
"kulturowych podsystemów" w ramach teoria N. Luhmanna i jego nawiązania do
T. Parsonsa

W1, W3, U1

11. Zwrot performatywny i rytualna teoria antropogenezy (Turner i Girard) W2, W3, K2

12. Inwencja a selekcja kulturowa(T. S. Eliota i jego refleksja  o "tradycji i talencie
indywdualnym") W3, K2

13.
Materializm kulturowy i  cultural studies - hegemonia, praxis i habitus kulturowy -
Praktyki emancypacyjne jako redefinicje pola kultury, normy i "struktura
odczuwania" (R. Williams)

W3, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie do nich, znajomość treści
wykładów, kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe

brak
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Polish Modernity Through Different Media: Literature, Film, Art,
Photography (1900-1939)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f772bfc57.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poza prezentacją nowoczesnej literatury polskiej w kontekście nowoczesnej kultury europejskiej, celem kursu jest
omówienie ogólniejszych zagadnień dotyczących politycznych implikacji nowoczesności. Właśnie dlatego
przedmiotem uwagi staną się przede wszystkim następujące pytania: czym jest marginalność na obszarze sztuki?
W jaki sposób pojawiają się w literaturze kwestie związane ze strategiami władzy i w jaki sposób pisarz stawia im
opór. Mocny splot estetyki z polityką stworzy szeroką ramę kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 Studenci znają i rozumieją najważniejsze pojęcia
i konteksty kulturowe polskiej nowoczesności.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Studenci będą gotowi do krytycznej oceny praktyk
kulturowych i różnych form dziedzictwa związanego
z nowoczesną literaturą i kulturą polską.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

“Flourish, ornament, chimera, griffin.”

Introduction to the course, or what is (in) the margin? Topology of power: centers
and margins in literature. Strategies of social marginalization: exclusion,
excommunication, moral repudiation, violence, indifference. Where do the textual
and the social meet? The basic notions of the literary practice faced with the
social oppression.

W1, U1, K1

2.

Who is speaking there?

Two traditions of Polish literature: conservative and critical. What is the critical
experience of literature? What or who is the subject of this experience? What is at
stake when we talk about identity?

W1, U1, K1
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3.

“Peeping and Further Incursion into Modernity.”

Gombrowicz’s Ferdydurke as the diagnosis of the oppressive modernity, from
family to society. How the social opression works? How can people defend
themselves?

W1, U1, K1

4.

“Body parts running wild.”

The fragmented body of the adolescent: How does Gombrowicz’s Ferdydurke
open, and how does it end. Disintegrated body as a metaphor of crisis:
Gombrowicz’s The Child Runs Deep in Filidor.

W1, U1, K1

5.
Making faces.

Gombrowicz: the “making faces contest” (fragment of ThirtyDoorKey), a movie by
J. Skolimowski, based on Ferdydurke by Witold Gombrowicz.

W1, U1, K1

6.

The spectacle of masochism.

Bruno Schulz’s drawings (a slide show) with a commentary on perversion and
terror. Schulz as an artist from “the line of demonologists” (according to
Wtkiewicz).

W1, U1, K1

7.

Scribbling on the Margins.

Institution and Interpretation: text’s authority and its discontents. Relationship
between the main body of a text (corpus) and its (irresponsible) marginalia. The
concept of marginalia in art and literature. Illuminated medieval manuscripts as
an example (slide show).

W1, U1

8.
Subverting ‘The Book’.

B. Schulz and the subversion of the idea of The Book. Reading of The Book and
The Age of Genius by Schulz. Problem of canon and anti-canon.

W1, U1, K1

9.

“The monstrous drain of culture”

Schulz’s review of Ferdydurke. The rhetoric of sub-: subconscious, subculture,
subject. How does the notion of the subject change if we take all this sub-stance
into account?

W1, U1, K1

10.

“No center can ever be reached”

A Second Fall, story by Bruno Schulz and the poetics of artificiality.
Nature—culture opposition. Text and theater as two poles of Schulz’s imagination.
Concept of irony as a clash of seemingly disparate attitudes. Hermeneutical
catastrophe.

W1, U1, K1

11.

“A madman’s brain on the stage”

Theory of Pure Form (Witkiewicz) as the critique of mimetical representation. The
Modern concept of form. What ornament is and how it resists any form of
ideological appropriation.

W1, U1, K1

12. Study & Make-up Period. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny obecność na zajęciach (50%), aktywność na zajęciach (25%), esej
zaliczeniowy na prawach egzaminu (25%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego
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Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f772dd9fd.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zarysowując mapę współczesnej bio/humanistyki, kurs koncentruje się na relacji między medycyną a studiami
literackimi i kulturowymi. Za swój główny cel stawia sobie przegląd najważniejszych kategorii dyskursu
medycznego (choroba, pacjent, lekarz, terapia, trauma, niepełnosprawność) w kontekście ich
kulturowych/tekstowych reprezentacji na obszarze literatury, sztuki, filmu, performansu czy rozmaitych form
kultury popularnej. Zajęcia spełniają wymogi nakładane na kursy prowadzone w językach obcych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
literackie i kulturowe reprezentacje w ich
powiązaniach z perspektywami proponowanymi przez
bio/humanistykę medyczną

PAK_K2_W03 esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować związki między literaturoznawstwem
i kulturoznawstwem a humanistyką bio/medyczną. PAK_K2_U01 esej, prezentacja,

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania narzędzi humanistyki bio/medycznej
w przedsięwzięciach o charakterze
kulturowym/społecznym.

PAK_K2_K02 esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarysowując mapę współczesnej bio/humanistyki, kurs koncentruje się na relacji
między medycyną a studiami literackimi i kulturowymi. Za swój główny cel stawia
sobie przegląd najważniejszych kategorii dyskursu medycznego (choroba, pacjent,
lekarz, terapia, trauma, niepełnosprawność) w kontekście ich
kulturowych/tekstowych reprezentacji na obszarze literatury, sztuki, filmu,
performansu czy rozmaitych form kultury popularnej.

Zajęcia spełniają wymogi nakładane na kursy prowadzone w językach obcych.

W1, U1, K1

2. Humanistyka bio/medyczna: definicje, pojęcia, funkcje
Informacje zawarte w tej części sylabusa mogą podlegać zmianom. W1, U1, K1

3. Granice reprezentacji: sarks/flesh/soma/body W1, U1, K1

4. Literatura, medycyna, sztuka: tradycje i nowe perspektywy W1, U1, K1
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5. Choroba i jej tekstowe/kulturowe reprezentacje W1, U1, K1

6. Medycyna narracyjna: empatia, refleksja, praktyka W1, U1, K1

7. Wiedza i postrzeganie: ciało i ból W1, U1, K1

8. Nowe technologie i stare dylematy: od bioetyki do bioartu W1, U1, K1

9. (Nie)widzialna rana: współczesne badania nad traumą W1, U1, K1

10. Niepełnosprawność i normalność w kulturze wysokiej i popularnej W1, U1, K1

11. Cierpienie, starość, umieranie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

obecność/udział w zajęciach/egzamin pisemny: esej
lub prezentacja na podstawie pracy przygotowanej w
domu (w razie potrzeby część ustna)

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego obowiązkowa obecność na zajęciach (do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)



Sylabusy 311 / 403

Cultural History of Love Discourse
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAK00S.280.606fe392de9d9.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pogłębiona analiza tekstów poetyckich ukierunkowana na poznanie źródeł znanych toposów literatury XIX i XX
wieku ma służyć zapoznaniu studentów z konwencjami poezji erotycznej, jak również pomóc im w doskonaleniu
umiejętności interpretacji tekstów poetyckich (metoda close reading) w oparciu o bogaty kontekst literacki.
Kolejnym celem jest pokazanie, jak kompetentna, dogłębna analiza filologiczna może przysłużyć się studiom
kulturoznawczym i antropologii literackiej. Co więcej, badanie długiego trwania i ewoluowania motywów,
konwencji, stylów i funkcji poetyckiego wyrażania miłości winno, z jednej strony zobrazować ciągłość kultury
europejskiej, z drugiej wskazać na najważniejsze punkty zwrotne w jej historii, które zadecydowały o jej
różnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 student zapoznaje się z poezją antyczną i biblijną oraz
rozmaitymi drogami jej recepcji w epoce nowożytnej PAK_K2_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umie analizować tekst poetycki z uwzględnieniem
kontekstu literackiego, kulturowego i filozoficznego;
zdobywa kompetencje w zakresie czytania dawnych
tekstów literackich w dwóch bądź trzech wersjach
językowych: oryginalnej i przekładach z różnych epok;
potrafi napisać pracę krytyczno-literacką w języku
angielskim

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość przenikania się rozmaitych
tradycji budujących kulturę europejską, ciągłości
kultury i jej artefaktów, roli łaciny w kształtowaniu
tożsamości europejskiej i wyrażającej ją literatury.
Analiza poezji miłosnej kolejnych epok pozwala
na refleksją nt. kondycji ludzkiej i emocjonalności
człowieka.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs poprowadzić ma uczestników przez historię europejskiej poezji miłosnej, od
jej greckich i rzymskich źródeł (nie pomijając i biblijnych), przez średniowiecze,
reprezentowane tu gł. w utworach w językach romańskich, dalej: łacińską poezję
humanistyczną, wernakularną renesansową i barokową (włoską, francuską,
angielską i polską), a niekiedy sięgać będziemy do poezji romantyzmu, który tę
tradycję twórczo wykorzystał, przetworzył, a w dziełach swych epigonów
wyczerpał i nierzadko skompromitował. Analizując teksty z kolejnych epok,
będziemy zwracać uwagę na wędrówkę toposów, funkcjonowanie w ciągu wieków
głównych nurtów stylistycznych oraz gatunków literackich. 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: obecność na zajęciach
(dopuszczalne dwie absencje) oraz aktywny udział w dyskusjach i
znajomość lektur; samodzielne sformułowanie tematu pracy
egzaminacyjnej; przedłożenie jej planu i bibliografii. Egzamin – pisemna
praca krytyczno-literacka.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie tekstów literackich i naukowych oraz dyskusję na zajęciach, a
także napisanie pracy krytyczno-literackiej.
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A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f77321544.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury polskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe kierunki i style w sztuce polskiej do końca
XIX wieku PAK_K2_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 rozpoznać style artystyczne, zna najważniejsze dzieła
sztuki polskiej i światowej PAK_K2_U01 egzamin pisemny

U2 umieścić sztukę polską w kontekście europejskim PAK_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poszerzania wiedzy i pełniejszego uczestnictwa
w życiu artystycznym (np. wystawach) PAK_K2_K03 egzamin pisemny

K2 dostrzegać pomiędzy różnorodnymi tekstami kultury PAK_K2_K06 egzamin pisemny

K3 student zdobywa wiedze ogólną z dziedziny historii
sztuki poszerzającą jego kompetencje społeczne PAK_K2_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do egzaminu 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady poświęcone poszczególnym stylom na ziemiach dawnej Polski w ich
kontekście historyczno-kulturowym:

a) Sztuka przedromańska i romańska

b) Sztuka gotycka

c) Sztuka renesansowa

d) Sztuka manierystyczna i barokowa

e) Sztuka rokokowa

f) Barok sarmacki

g) Klasycyzm, Empire, Biedermeier

h) Historyzm, akademizm, realizm

i) Secesja i inne nurty artystyczne przełomu XIX i XX wieku

Zajęcia praktyczne w terenie, analiza dzieła sztuki (ćwiczenia):

a) Romanizm i gotyk: kościół św. Andrzeja, kościół św. Trójcy, mury obronne
Krakowa (łącznie z tzw. Bramą Rzeźniczą), kościół św. Barbary (Ogrójec), Kościół
Mariacki, kościół św. Krzyża

b) Renesans – komnaty królewskie na Wawelu

c) Barok: kościół św. Piotra i Pawła, kościół św. Wojciecha, kościół Pijarów, kościół
św. Kazimierza, kościół św. Anny (techniki dekoracyjne zastosowane we wnętrzu),
Sala Fontany w kamienicy pod Gruszką na ul. Szczepańskiej, kościół św. Jana,
resztki kościoła św. Urszuli w PAN w Krakowie

d) Muzeum Narodowe - oddział Pałac biskupa Erazma Ciołka

e) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kamienica Hipolitów

f) Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa w Sukiennicach

g) Sala Mehoffera przy Długiej (Wydawnictwo Literackie, klatka schodowa i
witraże przy pl. Szczepańskim)

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresy polskiej historii, kultury i sztuki
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20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European Perspectives
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f7733dac2.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią dramatu i teatru polskiego XX wieku w perspektywie europejskiej.

C2 Uświadomienie słuchaczom związków pomiędzy tekstem dramatycznym a spektaklem teatralnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przemiany form dramatu europejskiego XX wieku PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03 esej
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W2 związki miedzy sztuką literacką a sztuką
performatywną w teatrze XX wieku.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować ewolucję form polskiego
i europejskiego dramatu nowoczesnego.

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
praktycznego teoretycznego wykorzystania nabytej
wiedzy, uczestnicząc aktywnie w życiu kulturalnym
Polski i Europy.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Liturgiczne źródła forma dramatycznych w tradycji polskiej. W1, W2, U1, K1

2. Specyfika polskiego dramatu romantycznego. W1, W2, U1, K1

3. Ewolucja porównawcza relacji miedzy dramatem a teatrem w odniesieniu do
kultury polskiej i europejskiej na wybranych przykładach. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu



Sylabusy 319 / 403

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej frekwencja, esej w języku angielskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego
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Ethnonostalgias and Ethnofuturism in the 21st Century Theatre and
Performance

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585298596.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The aim of the classes is to learn the basic strategies of performing ethnicity in cultural and artistic performances
of the last 20 years.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
The student knows and understands the strategies of
ethnicity production within the framework of theatrical
performances and cultural performances and
possibilities of its critical analysis.

PAK_K2_W06 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
The student is able to indicate and interpret strategies
of producing and presenting ethnicity in cultural
performances.

PAK_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The student is ready to enter into intercultural
relations and to understand their dynamics and course
as well as to interpret their own and foreign cultural
reality in cultural and theatrical performances.

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

przygotowanie projektu 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
How the ethnicity is interpreted from the perspective of post-nationalism, de(post)
colonial studies and performance studies. What are ethnonostalgies and
ethnofuturism in theatre and performance of the twenty-first century.

W1

2.

Analisis of different strategies of producing ethnicity within the framework of
cultural performances (ethnographic museums, thematic exhibitions, open-air
museums, cultural policies of national states) in the twentieth and twenty-first
century and competing theatrical and artistic performances of the last twenty
years of the twenty-first century in their specific local and global contexts.

U1

3. Collective analysis of selected strategies of Polish and foreign artistic and
theatrical performances as examples of ethnonostalgias and ethnofuturism. K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
The condition for passing is attendance and active participation in classes
(two unjustified absences are allowed) and submission of the credit essay
by the end of the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Completed undergraduate studies in the humanities
Good knowledge of English at least B2.
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Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a Philosophical
Context

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585298860.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z osiągnięciami poezji polskiej XX wieku w kontekście poezji obcej filozofii. Kształcenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w opisie literatury polskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Świadomość miejsca poezji polskiej pośró poezji
innych języków, w szczególności poezji anglosaskiej.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się językiem angielskim
w debacie o literaturze polskiej.

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Mozliwośc prezentacji osiągnięć literatury polskiej
na forum międzynarodowym.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie pracy semestralnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Zbigniew Herbert– two philosophical languages
“Kamyk”/”Pabble”
2. Cyprian Norwid - identity (cultural/moral, Ch. Taylor)
“My Country”, “My Little Song II”, “The Small Circle”
3. Czesław Miłosz - identity (body/mind, self, M. Marleau-Ponty)
“Lessons”, “Ode to a Bird”, “Mittelbergheim”
4. Wisława Szymborska - identity (existentialism, K. Jaspers)
“Astonishment”, “A Large Number”, “View with a Grain of Sand”
- foreign context: W.B. Yeats, R. Frost, W.H. Auden
5. Zbigniew Herbert – meditation (pre-Socratics, R. Descartes, M. Heidegger)
“Path”, “Mr Cogito and the Movement of Thoughts”, “Farewell”
6. Miron Białoszewski – meditation (phenomenological, E. Husserl, L. Wittgenstein,
P. Ricoeur)
“Dark Freedom”, “My Last Will Before I sleep”, “Self-Portrait as Felt”
7. Tadeusz Różewicz – meditation (Nothingness, negative theology, M. Heidegger)
“Grass”, “*** reality…”, “Pouring”
- foreign context: W. Stevens, Ph. Larkin, W. C. Williams, E. E. Cummings
8. Tymoteusz Karpowicz – ontology (spirit/matter, language; M. Heidegger, G.
Berkeley)
“Light Ascension”, “Questions in Images”, “Dog Imprisoned In What It Does”
9. Krystyna Miłobędzka – ontology (existence, body; J. Brach-Czajna)
„*** lśniło mi się niebo”, „*** obieram kartofle”, „House”, „Lullaby”
10. Piotr Sommer – ontology (everyday life/poetic life, language; G. Deleuze, J.
Derrida)
“Adiectival Poem”, Overdoing It”, “ Full Harvest”, “It Felt As If Someone Came In”
- foreign context:, J. Ashbery, S. Plath, F. O’Hara
11. Marzanna Bogumiła Kielar – nature/sacrum (post-secularism, E. Levinas, J. L.
Nancy, G. Bataille)
“In the garden, barefoot”, “* * * line of snow and night”, “Leaf”

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, esej esej w języku angielskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomośc języka angielskiego w stopniu ponadpodstawowym.
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East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585298996.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This course has three specific aims: (1) to introduce students to the range of advanced research methods to
study Holocaust/genocides/violence through topography; (2) to familiarize students with KL Plaszow site and its
history, and (3) to encourage the development of analytical skills in relation to necro-theories, forensic turn and
visual analysis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Participant of the course will be familiar with new
research currents in humanities, esp. with
topographical turn and memory studies and
postumanities, New Humanities; will be be familiar
with research methods useful to address complex
cultural issues, such as Holocaust.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

W2
Participants in this course will learn about Holocaust in
Poland, about post-genocidal implicated societies and
cultural phenomena related to difficult past.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Students will better academic presentation and
conversation skills, and learn basic interdisciplinary,
team research skills.

PAK_K2_U05,
PAK_K2_U06

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The course aim is to address the need to critically
read social phenomena, in support of these leading to
more equal and non-discriminative futures.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The course combines advanced theories of topographical analysis (traumascapes,
campscapes, terrorscapes, space of exception) with readings and contemporary
artworks referring to “bloodlands”. Main theoretical frame will be influenced by
the forensic turn. Geo-traumatic and post-human approach to Holocaust
landscapes will be used to analyse site of the former KL Plaszow. The course will
be an occasion to research the Holocaust as a site-generating (“place-making” –
T. Cole) event. The course combines 1/an overview-study of Polish
necrotopographies related to violence 2/ site-based learning 3/ intense core
course on the Holocaust in Poland with an impact on the “dispersed Holocaust”. It
follows recent theories of topographical analysis (trauma site – P. Violi,
terrorscapes, campscapes – R. van der Laarse, Holocaust landscapes – T. Cole)
through critical readings and interpretations of contemporary artworks referring
to “bloodlands” (T. Snyder). Students will learn about forensic turn and necro-
topography. The alternative approach to the Holocaust through geo-traumatic and
post-human lenses will use references to the former site of KL Plaszow.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Participants will write three short works (reading responses)
concluding each month of work in the course, commenting on
discussed material. An oral final presentation will be required
to sum up the course. The above mentioned works will equal
the written and oral part of required examination.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Communicative level of English is necessary. Participating students will be required to communicate with US/Canadian
students, take part in discussions and final presentations.
Attendance in classes is obligatory.
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Fan Fiction, Affect, and Digital Humanities
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585299979.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to introduce the phenomenon of fanfiction, literature written because of love (broadly
speaking) for the source text, for the story, for characters etc. Students will read fanfics and examine them
academically, trying to answer the questions of who and why writes them and reads them and what does it say
about modern culture. Students will examine various ways of using the source text in creating fanfiction and how
they work in relations to the original work, to the whole of fanficiton, to the author and to the readers.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Students will learn about the history and genesis of
the phenomenon, as well as main issues with studying
it academically.

PAK_K2_W03 esej

W2 Students will learn about the place of fanficiton in
modern culture and technology. PAK_K2_W06 esej

W3 Students will learn about the difference between
intertextuality, plagiarism and creative fan writing. PAK_K2_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Students will read fan works and will study them,
discussing in class how they are connected to varius
phenomena in modern culture, how and why they are
created, as well as how they are being read by other
fans.

PAK_K2_U01 esej

U2 Students will be required to use only English language
both in their research and while talking in class. PAK_K2_U05 esej

U3
Students will sometimes work in groups, debating
certain topics and arguing for or against given
hypotheses.

PAK_K2_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

During the course students will learn how to critically
evaluate literary works of modern fans, how to
understand the creative reaction to current world
situation, as well as how to find and accept different
views from different cultures from all over the world.

PAK_K2_K06 esej

K2
Students will learn how to navigate through various
internet platforms and how to assess content foud
there.

PAK_K2_K05 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 55

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie pracy semestralnej 25

rozwiązywanie zadań problemowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 331 / 403

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Fanfics and where to find them: brief history of ff, definition, main areas of
research, vocabulary, platforms. W1, K2

2. 2. Back off, author, the canon is mine: the role of canon in ff, canon divergence,
fanon, authorship, ownership. (Goodman 2015; Kobus 2018) W3

3. 3. 50 (thousand) shades of fic: canon transformations and reading preferences.
(Jenkins 1992) W3, U1, U2, U3, K1

4. 4. Now, KISS: shipping in fandom. (Wax 2018) W3, U1, U2, U3, K1

5. 5. Real Person Fiction – ethics of shipping. (McCann i Southerton 2019; Fathallah
2018; McGee 2005) W2, U1, U2, U3, K1

6. 6. Oh, my feels: affective genres in ff. (Grossberg 2002; Wilson 2016) U1, U2, U3

7. 7. It wAs a jOKe: crack, parody, satire in ff. (ShippersGuideToTheGalaxy 2017) W2, U1, U2, U3, K1

8. 8. We’re here, we’re queer: safe space in fandom. (Tosenberger 2008) U1, U2, U3, K1

9. 9. Alternate Universe: falling in love all over again. (Samutina 2016; Kustritz 2016) W3, U1, U2, U3

10. 10. Ff across platforms: interactive Twitter fic, Tumblr ficlet, Wattpad quality, AO3
literature etc. W3, U1, U2, U3, K2

11. 11. "It's not LEVIOSA, it's ***** ***": politics in ff, subversive writing. (Goodman
2015; Fiske 2010) U1, U2, U3, K1

12. 12. Global fandom: culture differences in ff, language learning tool. (Kustritz 2015;
Black 2007) W3, U1, U2, U3, K1

13.
13. Students’ choice out of: ff as creative writing; the impact of ff in mainstream;
ff as a way of consuming (pop)culture; ff as a part of identity; pornography in ff;
subjects proposed by students. 

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

14.
14. Students’ choice out of: ff as creative writing; the impact of ff in mainstream;
ff as a way of consuming (pop)culture; ff as a part of identity; pornography in ff;
subjects proposed by students. 

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

15.
15. Students’ choice out of: ff as creative writing; the impact of ff in mainstream;
ff as a way of consuming (pop)culture; ff as a part of identity; pornography in ff;
subjects proposed by students. 

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Students are required to attend and participate in all classes, as well as
hand in a final essay at the end of the semester.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students are required to attend and participate in all classes.
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The History of the Printed Book
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f7746ffde.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna najważniejsze fakty z dziejów książki
drukowanej.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3 Student rozumie wielowymiarowość książki
drukowanej jako środka przekazu.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

U2 dostrzec i zinterpretować powiązania między formą
książki a treścią dzieła literackiego.

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Książka drukowana jako przedmiot materialny – morfologia, materiały, sposoby
produkcji, rozwój typografii. W1, U1

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

W3, W4, U1, U2, K1

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

W2, U1, U2, K1

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

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

6. Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, egzamin
ustny, esej

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach.
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Cultural Performances of the 21 st Century
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.6040b7d020c7a.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The aim of the classes is to learn the basic strategies of performing ethnicity in cultural and artistic performances
of the last 20 years.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
The student knows and understands the strategies of
ethnicity production within the framework of theatrical
performances and cultural performances and
possibilities of its critical analysis.

PAK_K2_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
The student is able to indicate and interpret strategies
of producing and presenting ethnicity in cultural
performances.

PAK_K2_U01 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The student is ready to enter into intercultural
relations and to understand their dynamics and course
as well as to interpret their own and foreign cultural
reality in cultural and theatrical performances.

PAK_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

przygotowanie eseju 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
How the ethnicity is interpreted from the perspective of post-nationalism, de(post)
colonial studies and performance studies. What cultural scenarios of local
comunities are offered in theatre and performance of the twenty-first century.

W1

2.

Analisis of different strategies of producing ethnicity within the framework of
cultural performances (ethnographic museums, thematic exhibitions, open-air
museums, cultural policies of national states) in the twentieth and twenty-first
century and competing theatrical and artistic performances of the last twenty
years of the twenty-first century in their specific local and global contexts.

U1

3.
Collective analysis of selected strategies of Polish and foreign artistic and
theatrical performances as examples of presenting past and future of local
comunities

K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
The condition for passing is attendance and active participation in classes
(two unjustified absences are allowed) and submission of the credit essay
by the end of the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Completed undergraduate studies in the humanities
Good knowledge of English at least B2.



Sylabusy 338 / 403

Speculative Fabulations in 21 st Century Performative Arts
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.6040b9242268d.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Objaśnienie podstawowych koncepcji spekulatywności w filozofii, naukach społecznych i literaturoznawstwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe definicje
spekulatywności i kontrfaktulaności PAK_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi zastosować wiedzę na temat
spekulatywności do analizy wybranych tekstów
kultury.

PAK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej analizy zjawisk
społecznych w perspektywie spekulatywnej. PAK_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 60

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje spekulatywności - od Feuerbacha do Stengers. W1, U1, K1

2. Kontrfaktyczność i kontrfaktualność - rys historyczny i praktyczne zastosowania. W1, U1, K1

3. Spekulatywność jako metoda analityczna - teorie i studia przypadków. W1, U1, K1

4. Fabulacje spekulatywne w erze kryzysu ekonomiczno-ekologicznego W1, U1, K1

5. Fabulacje spekulatywne w kontekście praktyk dekolonialnych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Studenci przygotowują analizę wybranego przykładu w kontekście
jednego z bloków tematycznych realizowanych w trakcie zajęć, którą
prezentują w formie pisemnej (4 strony standardowe) lub ustnej (10-
minutowa prezentacja).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego
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Introduction to American and British Literary Criticism
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cd4263a38c8f.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z reprezentatywnymi tendencjami brytyjskiego i amerykańskiego dziennikarstwa
krytycznoliterackiego

C2 Zapoznanie studentów ze stylami i praktykami krytycznymi stosowanymi w zróżnicowanych mediach brytyjskiego
i amerykańskiego pola literackiego

C3 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu najnowszych zjawisk literackich i sposobach ich przedstawiania
w mediach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 nowe zjawiska w literaturze amerykańskiej i brytyjskiej PAK_K2_W05 esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2
różne style krytyczne i ich związek z kontekstami
społeczno-medialnymi kultury brytyjskiej
i amerykańskiej

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określać tendencje w polu anglo-amerykańskiej
literatury i odnosić je do kontekstu polskiego PAK_K2_U01 esej, prezentacja,

egzamin pisemny / ustny

U2 analizować wypowiedzi krytyczne z mediów
anglojęzycznych i określać ich właściwości

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznego odbioru zjawisk literackich, kulturowych
i ich medialnych prezentacji w zróżnicowanych
kontekstach językowych

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do zajęć 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe pojęcia krytycznoliterackie, ich znaczenia i związki: "book
reviewing" i "literary criticism"; konteksty instytucjonalno-medialne, strategie
dyskursywne i konceptualizacje krytyki; najnowsze teorie krytyki i ich znaczenie
dla komunikacji medialnej i nieakademickiej, społeczne znaczenie praktyk
krytycznych w kontekście przeobrażeń medialno-politycznych społeczeństwa
amerykańskiego i brytyjskiego.

W2, U2, K1
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2.

2. Formy prezentowania literatury w popularnych mediach opiniotwórczych
brytyjskich i amerykańskich: gatunki krytyczne, strategie interpretacyjne, tematy,
mechanizmy selekcji i hierarchii, konteksty społeczno-polityczne, style
komunikacji z czytelnikami i czytelniczkami - analiza przykładów przygotowanych
w kilkuosobowych grupach badawczych.

W1, W2, U2, K1

3.

3. Strategie krytyczne w wybranych mediach o profilu literackim i kulturowym:
sposoby budowania wspólnoty czytelniczej, typy wypowiedzi krytycznych, poetyka
recenzji, praktyki interpretacyjne, hierarchie literackie i metody oceny, relacja
wobec rynku i zjawisk głównonurtowych - omówienie wybranych mediów i analiza
tekstu krytycznoliterackiego.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

4. Brytyjscy i amerykańscy krytycy i krytyczki poza uniwersytetem: wybrane
postaci i ich sposoby krytycznego zaangażowania w komunikację społeczną -
analiza i omówienie krytycznoliterackich strategii oraz kanałów komunikacji
krytyki akademickiej z odbiorcami kultury; pola aktywności, podejmowane tematy,
postawy krytyczne i języki.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

5. Krytyka w poszerzonym polu - krytyka nie tylko literacka: działanie krytyki w
kulturze transmedialnej i w polu zróżnicowanych form sztuki, krytyka literacka a
krytyka kultury, estetyczne i społeczno-polityczne uzasadnienia poszerzenia
krytyki literackiej i wybrane przykłady takich praktyk krytycznych; pola
amerykańskiej i brytyjskiej krytyki kultury, jej główne przedmioty, tematy i cele.
Przygotowanie tekstu krytycznego z zakresu krytyki kultury.

Proponowane bloki tematów będą aktualizowane i uzupełniane zależnie od
potrzeb i zainteresowań uczestników i uczestniczek zajęć, a także w związku z
pojawianiem się  zjawisk istotnych dla tematu kursu.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Na zaliczenie kursu składa się aktywny udział w zajęciach
(przygotowanie i zaangażowanie w dyskusje), przygotowanie
prezentacji zespołowej (szczegóły będą ustalane na
konkretnych zajęciach) oraz egzamin w formie pracy pisemnej
przygotowanej zgodnie z ustalonymi na początku kursu
założeniami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
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Books of Renaissance Krakow
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1587300385.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z dziejami i dorobkiem dawnych oficyn drukarskich działających
w Krakowie w kontekście kultury książki w Rzeczypospolitej i w Europie. The proposed course will provide and
insight into the book culture of the city. We will look at Krakow’s significance as a production hub, especially as
a centre of early print in the 16th century.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna historię krakowskiego drukarstwa
do końca XVI w. i rozumie związki miejscowej kultury
książki z analogicznymi zjawiskami w RP i Europie.
(Students get acquainted with history of Polish early
printing and they learn to understand the connections
between local book culture and contemporary
phenomena in Poland-Lithuania and elswhere on the
continent).

PAK_K2_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi opisać związki pomiędzy zjawiskami
w obrębie dawnego piśmiennictwa i drukarstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. (Students
can name and describe connection between printing
and literature, with particular emphasis on Krakow
printed materials).

PAK_K2_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Krytycznej lektury tekstów naukowych
i popularnonaukowych, zwłaszcza rekonstruujących
historię dawnej literatury i książki. (Students read and
interpret on their own academic work, especially texts
reconstructing the history of early printed book and
early modern literature.)

PAK_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 346 / 403

1.

Książka rękopiśmienna w Królestwie Polskim i jego stolicy. Wynalazek druku –
rewolucja czy ewolucja. Drukarze wędrowni i wielcy przedsiębiorcy. Handel
książką w dawnym Krakowie. Czytelnicy i ich kolekcje. Złoty wiek. “Zmierzch
sławetnych”.

Manuscript production in the Kingdom of Poland and its capital. The invention of
printing-press – revolution or evolution? Jobbing printers and potent capitalists.
Commerce in books in early modern Krakow. The readers and their collections.
The golden age of Krakow book culture. Leater years of the former book hub.

 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie regular attendance and participation in class, final exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia książki", ukończenie kursu "Historia literatury staropolskiej.
At least prelimianary knowlegde of Polish early modern history and literature.
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Inventing the Nation. Polish & Irish Literary Strategies of Identity
Formation at the Turn of the Twentieth Century

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.6040ba9b0df68.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

To understand, after discussing the theoretical frameworks of postcolonial theory, cultural and memory studies,
in what ways Irish and Polish writing at the turn of the 20th century have raised the question of how the
individual subject can be envisaged in relation to its community, its past history, and a possible future. We will
take into consideration the complex Polish-Irish anthropology of memory as well as its strategic uses in literature,
and the role it plays in the formation of an "immagined community" within a colonial context through the
comparison of literary texts (from Sienkiewicz to W. B. Yeats) and the examination of academic articles which will
frame our discussion. We will also compare the two particular and ambivalent anthropological modernisms taking
into account two analogous case-studies: namely the analysis of the creation and mythologisation of an original
identity in an anti-colonial perspective through the re-functionalisation of space and its inhabitants in Podhale
region and the Tatra mountains by key literary figures of Młoda Polska and on the other hand the creation of the
West of Ireland with a focus on the Aran Islands by the intellectuals of the Irish Literary Revival.

G2
To comprehend the various forms of strategic essentialisms employed to forge an anti-colonial nationalism, as
well as the employment of strategic uses of colonial discourse (the colonial narrative of progress and civilisation)
in order to subvert the latter.

G3

To read the different ways of representing the Other and the Self, and how certain intellectuals and writers
showed an ambivalent position towards the definition of otherness, as well as the degree to which others can be
persuasively shown to be discordant with the putative norm, which provides a rationale for conquest. We will try
to understand how in the attempted discovery of its "true" identity, a community often begins with the
demolition of the false stereotypes within which it has been entrapped. This is an intricate process, since the
stereotypes are successful precisely because they have been interiorized. They are not merely impositions from
the colonizer on the colonized. It is a matter of common knowledge that stereotypes are mutually generative of
each other.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The analysis of literature through anthropological
categories, as well as the impact that literature has on
the socio-cultural context, especially in terms of
cultural nationalism, imperial ideology and vice versa.
The impact of cultural studies on the study of
literature and comparative literature, as well as the
understanding of how cultural practices as emerged in
literary works relate to wider systems of power
associated with or operating through social
phenomena, such as ideology, class structures,
national formations, ethnicity, gender.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

esej, prezentacja

W2
The similarities of the Polish and Irish literary and
cultural developments at the turn of the XIX and XX
centuries as a result of the loss of political sovereignty
from a postcolonial perspective.

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Understand Postcolonial theory and practice as
essentially an outgrowth of Comparative Literature,
and its potential application in the Polish and Irish
contexts. Postcolonialism is understood not simply as
a historical term describing the period after
colonialism, but as a condition, a form of
consciousness reflected in the works of writers
representing former colonized and colonizing nations,
and more specifically as a condition which reveals
patterns of cultural and political imbalance which
could be deconstructed and unwoven by the
theoretical tools of postcolonial theory.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U05 esej, prezentacja

U2
Conduct a comparative literary analysis between two
apparently different cultural contexts through
anthropological categories.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U05 esej, prezentacja

U3
Understand the implications of literature in the
creation of cultural nationalism in the XIX century in
semi-colonial peripheral European contexts.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U05 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
The understanding of the Saidian supposition that
literature is not a pure aesthetic discipline, but on the
contrary is influenced and at the same time influences
the context in which it is produced and consumed.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

K2

An essential historical and cultural (in its broadest
sense) awareness: the ability to question the latent
essentialism implicit in widely adopted
conceptualisations of Europe and its universalist
claims of modernity: the making of Europe is itself the
product of internal conquest, colonisation and
enforced cultural change. This suggests
a representation of Europe as a counter-hegemonic
work in progress – a project negatively motivated by
recognition that the effects of all of the previous
projections of 'Europe' - which took themselves to be
gestures of civilisational self-assertion - have been
catastrophic, as Zygmunt Bauman famously
emphasised.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie eseju 35

przygotowanie do zajęć 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Active participation in class; reflective engagements (3 best out of 6)
Conference-size final paper (1500-2000 words) Students will write a
150-300 word reflective response on some aspects of the class readings
that they find compelling every two or three classes. These responses
represent their engagement with the class readings, and they should use
them to explore ideas that they wish to analyze in greater detail in their
final paper. Responses will be graded for the quality of their critical
engagement with the texts (that is, the nuanced and careful analysis they
offer toward understanding/re-thinking a particular dilemma posited in the
texts we are reading). Accordingly, each of the students will submit a total
of 5-6 responses. The best 3 grades will be averaged for this assessment.

Wymagania wstępne i dodatkowe
English - B2
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Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603646b7a20e1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią literackich i kulturowych reprezentacji doświadczenia epidemicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym złożony
charakter relacji pomiędzy zjawiskami literackim,
kulturowymi i społecznymi.

PAK_K2_W05 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi w stopniu zaawansowanym i w sposób
twórczy zastosować narzędzia poetyki opisowej oraz
wiedzę z zakresu nowoczesnej teorii literatury i teorii
kultury do interpretacji utworów literackich, będących
zapisami indywidualnego oraz społecznego
doświadczenia epidemii.

PAK_K2_U01 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny
i wartościowania współczesnych sposobów
przedstawiania choroby zakaźnej w dyskursie
publicznym.

PAK_K2_K06 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedstawienia doświadczenia epidemicznego w kulturze dawnej
(przednowoczesnej): antyk, średniowiecze, wczesna nowożytność. W1, U1

2. Przedstawienia doświadczenia epidemicznego w, szeroko pojętej, kulturze
nowoczesnej (XVIII – XX w.). W1, U1

3. Przedstawienia doświadczenia epidemicznego w kulturze najnowszej (XXI wiek). W1, U1

4. Choroba zakaźna jako paradygmat metaforyzacji. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład egzamin pisemny / ustny udział w zajęciach, test zaliczeniowy po pierwszym semestrze,
egzamin na koniec kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin. Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603e09c5d0a8d.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przejawami orientalizmu w literaturze polskiej pozytywizmu
i Młodej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji płynących z Indii i Japonii.

C2 Celem kształcenia jest uświadomienie studentom mechanizmów działania orientalizmu jako
zachodnioeuropejskiego dyskursu, w tym zwłaszcza sposobu, w jaki deformuje on obraz innej kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada wiedzę w zakresie pozytywistycznych
i młodopolskich przejawów orientalizmu w polskiej
literaturze.

PAK_K2_W03 esej, zaliczenie

W2
Student rozumie mechanizmy działania orientalizmu,
w tym zwłaszcza sposobu, w jaki deformuje on obraz
innej kultury.

PAK_K2_W02 esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi podjąć krytyczny namysł nad
sposobami wykorzystania elementów pochodzących
z kultury indyjskiej, chińskiej, japońskiej i arabskiej
w literaturze polskiej.

PAK_K2_U01 esej, zaliczenie

U2

Student potrafi samodzielnie wykorzystać w praktyce
badawczej wiedzę na temat zainteresowania Orientem
w okresie pozytywizmu i Młodej Polski; jest w stanie
wskazać i nazwać obecne w tekstach literackich
elementy pochodzące z kultur Wschodu, w tym
zwłaszcza Indii i Japonii.

PAK_K2_U01 esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznego odbioru tekstów
orientalistycznych.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07 esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Orientalizm jako europejski dyskurs na temat Orientu. Perspektywa postkolonialna
w badaniach nad orientalizmem. W2, K1

2.

Orientalizm pozytywistyczny a orientalizm romantyczny. Odwrót od motywów
orientalistycznych w prozie. Literackie obrazy Chin i Egiptu: Cnotliwi Elizy
Orzeszkowej, Chiny w Lalce i Egipt w Faraonie Bolesława Prusa, hinduizm w Bądź
błogosławiona! Henryka Sienkiewicza. Zainteresowanie Indiami w latach 70. XIX
wieku. Elementy myśli indyjskiej w poezji Adama Asnyka.

W1, U1, U2
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3.

Przyczyny zainteresowania kulturami niezachodnimi w Młodej Polsce. Recepcja
kultury indyjskiej w okresie Młodej Polski. Elementy filozofii i religii indyjskiej w
wybranych utworach (Próchno Wacława Berenta, twórczość Antoniego Langego,
motywy wedyjskie w poezji Jana Kasprowicza, nirwana w utworach Kazimierza
Przerwy-Tetmajera). Inspiracje płynące z literatury indyjskiej: Jan Kasprowicz i
Rabindranath Tagore, wybrane utwory Bolesława Leśmiana.

W1, U1, U2

4.
Młodopolski japonizm: europejskie źródła polskiego japonizmu, recepcja sztuki i
estetyki japońskiej, rola kolekcjonerów. Japonia w literaturze i sztuce epoki:
młodopolska japonaiserie, wojna rosyjsko-japońska w twórczości polskich pisarzy,
opowiadania Wacława Sieroszewskiego.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, zaliczenie obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji, esej na wybrany i omówiony
z prowadzącą temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Dawna książka jako przedmiot
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603f63edc1692.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z technikami produkcji książki w dawnych wiekach (XV-XIX)

C2 Przekazanie wiedzy o układzie treści w dawnych książkach (tzw. layout)

C3 Uświadomienie studentom walorów estetycznych dawnej książki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie rozwój technik wydawniczych
i ich efekt w postaci układu typograficznego w dawnej
książce

PAK_K2_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi ocenić funkcjonalność układu
typograficznego w dawnej książce PAK_K2_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poznawania procesów
komponowania publikacji drukowanej PAK_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Techniki produkcji książki w dawnych wiekach W1

2. Tekst w dawnej książce - jego opracowanie wydawnicze i typograficzne W1, U1

3. Papier, czcionka, grafika (drzeworyt, metaloryt), oprawa w dawnej książce. W1, U1

4. Układ typograficzny jako dzieło artystyczne U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Egzamin
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Warunkiem wstępnym jest zaliczenie tego kursu w semestrze pierwszym.
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Literatura Holokaustu w dydaktyce polskiej i zagranicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1559040830.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z literaturą o Holokauście omawianą w szkołach w różnych krajach świata.

C2 Uświadomienie uczestnikom złożoności i różnych perspektyw literatury dotyczącej Holokaustu.

C3 Wzbudzenie refleksji nad polską i zagraniczną narracją o Holokauście, zwłaszcza w perspektywie edukacji
literackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 361 / 403

W1 student zna przykłady i konstrukcję różnorodnych
utworów poświęconych tematyce Holokaustu. PAK_K2_W02 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zinterpretować oraz uzasadnić kontekstami różnice
w narracjach o Holokauście w wybranych krajach
świata.

PAK_K2_U02 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia odmiennych stanowisk w narracji
o Holokauście. PAK_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Holokaust z punktu widzenia Polski i innych krajów. W1

2. Analiza i interpretacja utworów fikcjonalnych i niefikcjonalnych na temat
Holokaustu. W1, U1, K1

3. Literatura Holokaustu w ujęciu komparatystycznym - wybrane przykłady. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej praca pisemna, obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Polska awangarda teatralna w kontekście awangard Europy Środkowo-
Wschodniej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603649e052037.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat awnagardy teatralnej Europy Środkowo-
Wschodniej oraz jej głownych nurtów

C2 Przedstawienie najważniejszych nurtów, głownych twórców i osiągnięć polskiej awangardy teatralnej

C3 Zainspirowanie uczestników zajęć do podejmowania własnych badań nad awangardą teatralną

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Student zna i rozumie historię polskiej awangardy
i środkowo-europejskiej awangardy teatralnej
w kontekście historii tej części Europy

PAK_K2_W02 egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie dostrzec powiązania
między przedstawicielami awangardy teatralnej
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

PAK_K2_U02 egzamin pisemny, esej

U2
Student potrafi twórczo wykorzystać inspiracje
awangardowe we własnych poszukiwaniach teatralno-
kulturowych

PAK_K2_U02 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnych badań nad
teatrem awangardowym oraz do twóczego
wykorzystania ich wyników

PAK_K2_K01 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

analiza źródeł historycznych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie awangardy. Awangarda teatralna w kontekście historii teatru
euroamerykańskiego i polskiego W1, K1

2.

Europa Środkowo-Wschodnia: realność czy wspólnota wynaleziona: kontekst
historyczny: XIX w., dekada przed Wielką Wojną i wpływ wojny. Awangarda i
niepodległość, narodowość i transnarodowość awangardy. Dwa ogniwa
galwaniczne: Niemcy i Rosja.  Pięć nurtów awangardy: ekspresjonizm, futuryzm-
dadaizm-surrealizm, biologizm-witalizm-sztuka ciała; konstruktywizm, teatr
polityczny.

W1, U1, K1
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3.

Nurt ekspresji. Awangarda gruzińska

Surrealizm-dada-futuryzm (barbarogeniusz, zenityzm)

Witalizm - sztuka ciała - taniec 

Konstruktywizm

Łeś Kurbas – od modernizmu do konstruktywizmu

Czeska awangarda teatralna - Emil F. Burian i Jiri Frejka 

Teatr polityczny: Łotwa (Asja Lacis), Ukraina, Bułgaria, Węgry

 

W1, U1, U2, K1

4.

Polska: Narodziny awangardy z ducha modernizmu: Stanisław Wyspiański.   Lata I
wojny – tygiel wpływów i podróży; Ekspresjoniści Polscy – Formizm.   Witkacy –
mieszaniny krakowskie z oscypkiem własnym.   Gałka Muszkatołowa: Leon
Chwistek, akolici i chuligani. Futuryzm polski i jego związki z teatrem. Cyrk, rewia,
kabaret jako scena przyszłości.

W1, U1, U2, K1

5.

Pronaszkowie i Teatr im. Bogusławskiego. Andrzej Pronaszko i próby rozbicia
pudełka: Teatr Symultaniczny, Teatr Ruchomy, lwowskie inscenizacje. Schiller i
„cywilizowanie” awangardy: Wieża Babel, Wojna wojnie, Opera za trzy grosze. 
Radykalni konstruktywiści: Blok i Strzemiński; Praesens i Syrkusowie. Syrkusowie i
Michał Weichert (Boston, Krasin, Missisipi). Zlekceważone eksperymenty
Ireny Solskiej

W1, U1, U2, K1

6.
Witold Wandurski: rewolucja publiczności, reinterpretacja przeszłości, Śmierć na
gruszy.  Jędrzej Cierniak i nowy teatr ludowy. Wandurski i rewolucyjny teatr
robotniczy

W1, U1, U2, K1

7. Awangarda taneczna W1, U1, U2, K1

8. Awangarda awangarda: Cricot - synteza i inspiracja W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej
obecność na zajęciach, napisanie eseju na temat uzgodniony z
prowadzącym lub udzielenie pisemnych odpowiedzi na podane
zagadnienia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat europejskiej awangardy artystycznej 1. połowy XX wieku. Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin;
udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim.
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Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956 - 1989
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603e0c2430de9.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowa problematyką nowoczesnej poezji polskiej w aspekcie idei
oraz i przesłań oraz stylów artystycznych. Słuchacze zapoznają się z wybitnymi osobowościami poetów drugiej
połowy XX wieku, a także udoskonalą umiejetność interpretowania wierszy współczesnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna tendencje rozwojowe poezji polskiej
po roku 1956, przyswoił reguły wielorakiej i zmiennej
stylistyki wierszy z tego okresu, rozumnie konteksty
społeczne i kulturowe wypowiedzi poetyckiej, orientuje
się dokonaniach literackich najwybitniejszych poetów
polskich wskazanego okresu.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi biegle rozpoznawać indywidualne
i zbiorowe poetyki, a także - po zakończeniu kursu -
znacznie udoskonalił swój warsztat interpretatora
poezji.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystania wyniesionej
wiedzy o poezji i kulturze nowoczesnej w przyszłej
działalności dydaktycznej lub krytycznoliterackiej.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poeci i poetyka. Lektura wierszy z lat 1956-89. W czasie zajęć omawiane beda
utwory najwazniejszych i najwybitniejszych polskich poetów piszacych w tym
okresie. Ukazane zostaje spectrum dykcji poetyckich, zarysowana - ewolucja
jezykow artystycznych. Akcent padać będzie na lekturę "blisko tekstu".
Przedmiotem rozważań staną sie utwory wybrane przez prowadzacego. W
wyznaczonym kanonie pojawią sie wiersze Wierzyńskiego, Wata, Miłosza,
Świrszczńskiej, ks. Twardowskiego, Szymborskiej, Herberta, Nowaka,
Grochowiaka, Harasymowicza, J. M.  Rymkiewicza, Czaykowskiego, Barańczaka,
Zagajewskiego, Krynickiego, Polkowskiego i innych.      

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecność na zajęciach, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach oraz znajmomość omówionej na wykładzie problematyki. Z podanej
bibliografii artykułów naukowych słuchacz wybierze pięć pozycji.           
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Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603f96c2c9ff1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do rozumienia i analizy takich zjawisk, jak kulturowe pogranicze, kulturowy kontakt,
akulturacja, transkulturacja, translingwalność, tożsamość złożona.

C2 Zapoznanie studentów z problematyką historycznych i współczesnych pograniczy kulturowych, metodologiami
ich badania oraz stosowanym w nich instrumentarium pojęciowym.

C3 Kształcenie umiejętności interpretacji zjawisk i mechanizmów pogranicza obecnych w kulturze wysokiej
i popularnej - w literaturze, teatrze, sztukach plastycznych, filmie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Zna współczesne koncepcje pograniczy kulturowych,
metodologie ich badania oraz instrumentarium
pojęciowe w nich stosowane.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin ustny

W2

Zna i rozumie problemy, procesy i zjawiska
kulturowego pogranicza polsko-żydowskiego w jego
historycznych i współczesnych formach, a także
różnorodne uwarunkowania i główne przemiany tych
form.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie analizować
i interpretować teksty, praktyki i zjawiska kultury
pogranicza wykorzystując poznane metodologie
badawcze i współczesne instrumentarium pojęciowe.

PAK_K2_U01 egzamin ustny

U2

Student umie odnosić poznawane zjawiska literackie
i artystyczne do szerszych kontekstów o charakterze
historycznym, społecznym i kulturowym, a także
do różnych typów procesów zachodzących
na pograniczach.

PAK_K2_U01 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów odpowiedzialnie i krytycznie
analizować zjawiska o charakterze pogranicznym,
transkulturowym i hybrydycznym obecne
w przeszłości i współcześnie w różnych obiegach
kultury.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

•
Pogranicze jako problem kultury. Typy pograniczy. Terytorialne pogranicza
wyspowe. Pogranicza etniczne. Pogranicza przednowoczesne i nowoczesne.
Pogranicza w epoce globalizacji. Procesy kulturowe na pograniczu: akulturacja,
wpływ, przekład, związki interkulturowe i transkulturowe, hybrydyzacja,
interferencja, transfer, wymiana. 

Problematyka pogranicza w kulturowych studiach żydowskich. Współczesne
instrumentarium pojęciowe w badaniach żydowskich pograniczy. Koncepcje Jewish
frontier, trzeciej przestrzeni, contact zone, cultural junction, żydowskich subkultur
w diasporze.

Tożsamość na pograniczu kultur. Grupy przekraczające granice kulturowe i
etniczne. Kobiety i mężczyźni na pograniczu. Inteligencja jako grupa
nowoczesnego pogranicza polsko-żydowskiego. Strategie artystów pogranicza:
radykalnie asymilacyjna, umiarkowanie asymilacyjna, narodowo-żydowska,
kosmopolityczna. Zapisy doświadczenia wielojęzyczności i wyobraźni
translingwalnej w literaturze pogranicza. Pisarze dwujęzyczni i trójjęzyczni.
Aktorzy w polskich i żydowskich instytucjach teatralnych. Artyści wobec instytucji
kultury żydowskiej, polskiej i europejskiej.

W1, U1, K1

2.

•
Historyczne, kulturowe i społeczne warunki formowania się pogranicza polsko-
żydowskiego. Językowe i kulturowe kontakty przednowoczesne – kultura ludowa,
kultura oralna, kultura materialna. Tradycyjne contact zones: plac targowy,
karczma, ulica, sztetł. Elementy słowiańskie w języku jidysz a procesy
kulturowego kontaktu. Teksty Jakuba Franka: wędrówki pomiędzy językami.
Genealogia nowoczesności – Oświecenie jako punkt zwrotny w pojmowaniu relacji
kultur europejskich i kultury żydowskiej. 

Pierwsza połowa XIX wieku: początki prasy i piśmiennictwa żydowskiego w języku
polskim. Społeczne genealogie pisarzy: potomkowie frankistów i przybysze z
getta. 

Druga połowa XIX wieku: procesy akulturacyjne i powstanie grupy spolonizowanej
inteligencji żydowskiej. Prasa żydowska w języku polskim jako instytucja
pogranicza – rola „Izraelity”. Sztuki plastyczne i Żydzi: casus Maurycego Gottlieba.
Projekt literatury polsko-izraelskiej. Aktorzy na scenach żydowskich, polskich i
europejskich.

 Przełom XIX i XX wieku. Polsko-żydowskie pogranicze wobec antysemityzmu i
tendencji separatystycznych. Nowoczesne contact zones: salon, sala koncertowa,
widownia teatralna. Publiczność pogranicza: Rachela Wyspiańskiego. 

Narodziny literackiego obiegu polsko-żydowskiego: pierwsze pisma narodowo-
żydowskie w języku polskim przed rokiem 1918. Pogranicze polsko- niemiecko-
żydowskie w Galicji: tłumacze, publicyści, pisarze wobec granic językowych i
kulturowych. 

W1, W2, U2, K1
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3.

•
Nowocześni w Dwudziestoleciu - krąg „Wiadomości Literackich”. Kabaret
międzywojenny. Środowiska filmowe i film a kulturowa trzecia przestrzeń.
Międzywojenne środowisko plastyków żydowskich w kraju i za granicą. Artyści
żydowscy i awangarda w sztukach plastycznych.

Nowoczesne contact zones: klasa szkolna, kawiarnia, sala kinowa. Akulturacja i
językowa polonizacja Żydów po roku 1918. Polskojęzyczna prasa żydowska
1918-1939. Teatr polsko-żydowski Andrzeja Marka. 

Literatura polsko-żydowska 1918-1939: główne ośrodki. Tematy literatury polsko-
żydowskiej: sztetl, Palestyna, dylematy tożsamości. Związki twórczości polsko-
żydowskiej z literaturą polską i żydowską. Pisarze dwujęzyczni. Polisystem kultury
żydowskiej w Polsce międzywojennej - koncepcja Ch. Shmeruka. 

Żydowskie konteksty kulturowe prozy i twórczości plastycznej Brunona Schulza:
tradycje biblijne i kabalistyczne. 

W2, U1, U2, K1

4.

•
Żydowska szkoła literacka po Zagładzie. Los żydowskiego intelektualisty jako
kluczowy temat szkoły. Inne „tematy żydowskie”: Ideologiczne rozdroża,  wybory,
klęski nowoczesności. Powroty w przeszłość i tradycję. Zapisy Zagłady:
świadectwa literackie i  plastyczne, proza dokumentu osobistego. Biblia jako
ojczyzna. Zadomowienie w polszczyźnie. 

Polsko-żydowskie pogranicze w Izraelu: narodziny i zmierzch zjawiska. Instytucje
kultury pogranicza: prasa w języku polskim i grupy literackie.

Pogranicze polsko-żydowskie dziś: teatr, film, sztuki plastyczne, literatura
fikcjonalna, proza dokumentu osobistego wobec nowej żydowskiej tożsamości.
Twórcy trzeciego pokolenia po Zagładzie.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecność na zajęciach, zakres egzaminu ustnego obejmuje problematykę
przedstawianą w trakcie kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opcja trwa dwa semestry (60 godzin). Udział w zajęciach w semesetrze zimowym obliguje do kontynuowania ich w
semestrze letnim.



Sylabusy 373 / 403

Nauczanie języka polskiego jako obcego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1587109760.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy glottodydaktycznej pozwalającej
na rozumienie procesów nauczania i uczenia się języka nierodzimego.

C2
Zajęcia rozwijają także umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz
glottodydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji
dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 pojęcia z zakresu glottodydaktyki ogólnej
i szczegółowej i potrafi się nimi posługiwać.

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W06 egzamin pisemny

W2 strukturę i funkcje języka, rozumie mechanizm zmian
językowych. PAK_K2_W06 egzamin pisemny

W3
różnorodne uwarunkowania procesu kształcenia
językowego oraz znaczenie rozwijania kompetencji
lingwistycznych, socjolingwistycznych
i pragmalingwistycznych użytkownika języka.

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W06 egzamin pisemny

W4 metody nauczania i techniki kształtowania
umiejętności i sprawności językowych.

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W06 egzamin pisemny

W5 europejskie standardy nauczania języków obcych. PAK_K2_W03 egzamin pisemny

W6 rozumie znaczenie ewaluacji w procesie kształcenia
językowego oraz sposoby kontroli wyników. PAK_K2_W04 egzamin pisemny

W7 zna i rozumie zasady i normy etyczne, w tym zasady
z zakresu ochrony praw autorskich. PAK_K2_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
glottodydaktyki w celu diagnozowania i analizy
sytuacji dydaktycznych, tj. potrafi posługiwać się
wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania konkretnych działań/rozwiązań
praktycznych.

PAK_K2_U04 egzamin pisemny

U2

umiejętnie dobierać i wykorzystywać różnorodne
materiały w celu efektywnej realizacji działań
dydaktycznych; potrafi zaplanować proces kształcenia
językowego dla grup uczących się o różnym poziomie
zaawansowania językowego.

PAK_K2_U06 egzamin pisemny

U3 oceniać postępy uczących się, stosując różne sposoby
ewaluacji. PAK_K2_U04 egzamin pisemny

U4 w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie
i w piśmie na różne tematy z zakresu glottodydaktyki.

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej i zespołowej pracy, wykazuje
zaangażowanie i aktywność zawodową, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób.

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05

egzamin pisemny

K2

promocji języka i kultury polskiej, rozumie znaczenie
wartości, jaką jest język i jego znajomość; jest
wrażliwy na problemy edukacyjne, angażuje się
w działania służące ich rozwiązywaniu ma świadomość
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;
legitymuje się kompetencją międzykulturową; jest
świadom(a) roli języka i kultury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

egzamin pisemny

K3 krzewienia kultury języka w swoim środowisku
społecznym i zawodowym PAK_K2_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie – co to znaczy znać język obcy? Przyswajanie języka pierwszego a
uczenie się języka obcego czy drugiego. W1, U4, K2, K3

2. Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka docelowego, czynniki
wspomagające proces uczenia się. W1, W3, U4, K2, K3

3. Nauczyciel języka polskiego jako obcego – strategie nauczania, kształtowanie
autonomii uczących się. W3, W4, W5, U3, K1, K3

4. Język pierwszy a język obcy/drugi – podstawy analizy porównawczej. W1, U1, U2, K1, K3

5. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych i
wniesione przez nie wartości. W1, W4, W7, U1, U2, K1

6. Podejście komunikacyjne i zadaniowe do nauczania języków obcych; zadanie,
ćwiczenie działanie – implikacje dydaktyczne. W1, W4, W7, U1, U2, K1

7. Przygotowanie kursu językowego – programy nauczania, planowanie dydaktyczne. W1, W7, U1, U2, U3, K1

8. Specyfika nauczania języka polskiego jako
obcego/drugiego/odziedziczonego/edukacyjnego.

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

9. Kształtowanie i integrowanie kompetencji lingwistycznych użytkownika języka. W1, W3, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

10. Rozwijanie i integrowanie sprawności językowych użytkownika języka. W1, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

11. Literatura i kultura w nauczaniu języka polskiego jako nierodzimego. W3, W4, U1, U2, U3, K1,
K2

12.
Kontrola wyników nauczania – testy językowe i ich rodzaje, testowane
umiejętności językowe a typy zadań testowych, zagadnienia oceniania i
samooceny.

W1, W4, W6, U1, U2, U3,
K1, K2

13. Wartość języka polskiego na rynku edukacyjnym. W1, W2, W3, W5, W7,
U4, K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, zajęcia w semestrze
letnim są kontynuacją zajęć prowadzonych w semestrze zimowym.
Warunkiem zaliczenia całego kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)
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Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w literaturze
i kulturze XX i XXI wieku

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.60364ab45b8b2.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone są reprezentacjom choroby, umierania, śmierci i żałoby we współczesnej literaturze
i kulturze. Ich celem jest zaznajomienie Studentek/Studentów z  dyskursem maladycznym oraz najważniejszymi
koncepcjami i teoriami z zakresu antropotanatologii. Zajęcia mają na celu również wykształcenie umiejętności
krytycznej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz innych tekstów kultury i zjawisk kulturowych
w perspektywie tanatopoetyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
Student/ka zna i rozumie najważniejsze kategorie
dyskursu maladycznego i koncepcje z zakresu
antropotanatologii.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Student/ka zna i rozumie interdyscyplinarne
powiązania między literaturoznawstwem
a antropologią kulturową, naukami humanistycznymi
a medycyną.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student/ka potrafi krytycznie analizować teksty
naukowe.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 Student/ka potrafi interpretować teksty literackie
i inne teksty kultury w perspektywie tanatopoetyki.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3 Student/ka potrafi przygotować pracę pisemną
o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/ka jest gotów/ gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i jej stałego poszerzania. PAK_K2_K01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

K2 Student/ka jest gotów/ gotowa do udziału
we współczesnym życiu literackim i kulturowym.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Metaforyzacje i mitologie choroby (w ujęciu estetycznym, politycznym,
ideologicznym, etycznym); zagadnienie nekroestetyki; obraz choroby w literaturze
i kulturze; pojęcie patografii; podmiotu "zranionego", defektywnego; narracyjny,
procesualny wymiar choroby i umierania; problemy medycyny narracyjnej;
reprezentacje ciała dotkniętego chorobą a ciałopisanie, somatyzacja,
detabuizacja.

W1, W2, U1, U2

2.

Powstanie i rozwój antropologii śmierci oraz jej związki z literaturoznawstwem i
antropologią literatury; przemiany stosunku postaw wobec śmierci i żałoby w
kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej; współczesna ars moriendi; obrzędy i
rytuały funeralne a literatura; antropologia żałoby; współczesne formy żałoby w
cyberprzestrzeni; reprezentacje śmierci w sztuce najnowszej; pogranicza życia i
śmierci (żywe - martwe, ludzkie - nieludzkie).

W1, W2, U1, U2, K1

3.
Poetyki tanatonarracji - strategie narratywizacji i dyskursywizacji doświadczenia
granicznego, kategorie afektu-defektu, abjectu, ciała, płci kulturowej,
podmiotowości i tożsamości.

W1, W2, U2

4.

Interpretacja tekstów literackich w perspektywie tanatopoetyki (do wyboru m. in.
R. Barthes, J. Didion, S. Plath, P. Roth, S. Sontag, J. Iwaszkiewicz, A. Kuśniewicz, J.
Baczak, J. Bargielska, M. Bieńczyk, I. Iwasiów, M. Marcinów, M. Soból, O.
Tokarczuk, M. Wicha, A. Zielińska, A. Kuźniak, A. Tuszyńska, A. Żukowska) oraz
innych tekstów kultury (film, sztuki wizualne).

Ostateczna lista tekstów literackich oraz innych tekstów kultury analizowanych
podczas kursu zostanie uzgodniona z uczestnikami zajęć w zależności od ich
zainteresowań.

U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności);
aktywny udział w dyskusji; przygotowanie konspektu artykułu
naukowego z zakresu antropotanatologii lub dyskursu
maladycznego, z uwzględnieniem głównych tez i pojęć oraz
komentarzy krytycznych; przygotowanie pisemnej interpretacji
wybranego tekstu literackiego lub innego tekstu kultury w
perspektywie tanatopoetyki na zakończenie kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów (60 godzin). Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Kulturowa historia XIX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603f982ade1b5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami kultury XIX wieku w kontekście przemian
cywilizacyjnych epoki oraz ich "kulturowego śladu" na kartach literatury pięknej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie procesy i zjawiska kulturowe
charakterystyczne dla kultury europejskiej XIX wieku.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02 esej
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zauważać i interpretować zjawiska
kultury europejskiej XIX wieku oraz postrzegać je
w kontekście współczesności.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do twórczej reinterpretacji
dziedzictwa kulturowego minionych epok PAK_K2_K02 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wiek XIX jako próg nowoczesności. Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej i skutki
rewolucji przemysłowej oraz ich wpływ na kształtowanie się tożsamości
europejskiej XIX wieku: procesy demokratyzacji, zmiany w strukturze
demograficznej oraz powstawanie państw narodowych.

W1, U1, K1

2.

Mity dziewiętnastowiecznej kultury europejskiej: wzorce osobowe epoki (Byron,
Bonaparte, Brummel); kultura wysoka wobec kultury mieszczańskiej (romantyzm i
biedermeier); maladyczne metafory epoki (gruźlica i tożsamościowe lęki epoki);
wyobraźnia i cywilizacja (kolej, opium, elektryczność i gaz); antropologia stroju,
antorpologia kuchni.

W1, U1, K1

3.

Między miastem a prowincją. Procesy urbanizacyjne i społeczne XIX-wiecznej
Europy oraz ich odbicie w literaturze epoki: tradycje podróżnicze, aglomeracje
ówczesnej Europy (Paryż, Londyn, Petersburg) i ich miejsce w kulturze; miasto
jako źródło fabuł (powieść detektywistyczna, proza obyczajowa, rozwój prasy i
czasopiśmiennictwa).

W1, U1, K1

4.
Literatura XIX wieku i tożsamość. Dziewiętnastowieczni czytelnicy i ich tożsamości
(lokalność, narodowość, europejskość). Czytelnictwo w XIX wieku (kariera prasy i
sukces powieści).

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej 1. obecności 2. warunkiem zaliczenia semestru I jest przedstawienie
bibliografii dla wybranego tematu eseju zaliczeniowego 3. zaliczenie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach historii i kultury XIX wieku.
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Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603f776ab8056.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wprowadzenie w twórczość wybranych XX-wiecznych pisarzy anglojęzycznych, reprezentantów modernizmu
anglo-amerykańskiego (Josepha Conrada, W. B.Yeatsa, E. Pounda , T. S. Eliota, E. Cummingsa, F. O'Hary, J.
Ashbery'ego, S. Plath, R. Frosta, W.C. Williamsa), którzy odegrali znaczącą rolę w nowoczesnej literaturze
światowej oraz polskiej.

C2 Wprowadzenie w wiedzę o polskiej recepcji poszczególnych autorów anglojęzycznych.

C3 Kształcenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic artystyczno-ideowych pomiędzy utworami z różnych
obszarów językowych o wspólnych korzeniach kulturowych.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu twórczość
najbardziej wpływowych pisarzy anglo-
amerykańskiego modernizmu, a także samo zjawisko
"modernizmu", jego historyczny kontekst i teoretyczne
ujęcia oraz rozumie dlaczego stanowi ona istotny
kontekst dla kultury europejskiej, a szczególnie dla
literatury polskiej.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05 egzamin ustny, esej

W2

polską recepcję literatury anglo-amerykańskiego
modernizmu, przejawiającą się w świadomych
do niego nawiązaniach oraz zna i rozumie globalne
zjawiska kulturowe, stanowiące wspólną podstawę dla
literatur polsko- i anglojezycznej.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W03 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przeprowadzić ustną i pisemną analizę
i interpretację tekstów literackich, wykorzystując
do tego znajomość specjalistycznego języka
dyskursów literaturoznawczych, uwzględniając
konteksty kulturowe i językowe odpowiednie dla
danych tekstów.

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04 egzamin ustny, esej

U2 przygotować rozprawę naukową, dotyczącą analizy
i interpretacji tekstów literackich. PAK_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
gotów do wykazywania się w swej działalności
analityczno-interpretacyjnej niezależnym podejściem
do funkcjonujących dyskursów i ich uwarunkowań
ideologicznych

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Modernizm w literaturze anglojęycznej: podstawowe definicje, chronologia, nurty,
główni przedstawiciele, manifesty, ujęcia teoretyczne. W1

2.

Analiza i interpretcja twórczości Josepha Conrada, ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstów kuturowych - polskiego i europejskiego. 

Podczas zajęć omawiane będą wybrane powieści i opowiadania Conrada w
tłumczeniach polskich (m.in. "Między lądem a morzem", "Smuga cienia",
"Młodość", Jądro ciemności", "Lord Jim", "Tajny agent", "W oczach Zachodu", "Amy
Foster", "Korsarz"). 

U1, K1

3. Analiza i interpretacja twórczości T.S. Eliota na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

4. Analiza i interpretacja twórczości E. Pounda na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

5. Analiza i interpretacja twórczości W.B. Yeatsa na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

6. Analiza i interpretacja twórczości R. Frosta na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

7. Analiza i interpretacja twórczości W.C. Williamsa na wybranych przykładach oraz
jej polska recepcja. W1, W2, U1, K1

8. Analiza i interpretacja twórczości E. E. Cummingsa na wybranych przykładach
oraz jej polska recepcja. W1, W2, U1, K1

9. Analiza i interpretacja twórczości W.H. Audena na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

10. Analiza i interpretacja twórczości poetów nowojorskich (F. O'Hara, J. Ashbery) na
wybranych przykładach oraz jej polska recepcja. W1, W2, U1, K1

11. Analiza i interpretacja twórczości S. Plath na wybranych przykładach oraz jej
polska recepcja. W1, W2, U1, K1

12. Przygotowanie do napisania rozprawy (pracy semestralnej). Omówienie
metodologii i tematów. U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, esej
Esej poświęcony analizie i interpretacji wybranego tekstu J. Conrada - w
semestrze zimowym. Esej poświęcony analizie i interpretacji wybranych
tekstów poetów anglo-amerykańskich - w semestrze letnim. Egzamin
ustny z całości materiału (tematy do wyboru przez studenta).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii literatury polskiej i światowej XX wieku.
Podstawowa znajomość języka angielsiego, umożliwiająca czytanie tekstów literackich. 
Kurs składa się z 2 semestrów i liczy 60 godzin, udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Medialne strategie reprezentacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603cc1c74dd51.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi medialnymi strategiami reprezentacji i teoriami
nowych mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne koncepcje reprezentacji
i uczestnictwa w życiu publicznym. PAK_K2_W02 zaliczenie na ocenę
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W2 Student zna i rozumie główne koncepcje nowych
mediów. PAK_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie analizować zjawiska
sfery medialnej z wykorzystaniem teorii omawianych
podczas zajęć.

PAK_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznego namysłu nad
głównymi aspektami strategii medialnych
reprezentacji.

PAK_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Reprezentacja w sferze społecznej - główne ujęcia teoretyczne i metodologie
badawcze W1, W2, U1, K1

2. Teorie partycypacji w społeczeństwach performansu W1, W2, U1, K1

3. Nowe media jako platforma negocjacji i konfliktów społecznych W1, W2, U1, K1

4. Sieci społeczne w erze mediów cyfrowych W1, W2, U1, K1

5. Tożsamość zbiorowa i reprezentacja medialna W1, W2, U1, K1

6. Strategie i taktyki reprezentacji - performowanie tożsamości w sferze publicznej W1, W2, U1, K1

7. Subwersywne reprezentacje medialne i krytyka społeczeństwa partycypacji W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie na ocenę Praca pisemna o objętości 10-12 stron znormalizowanych powiązana z
tematem zajęć lub egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Historyczne i współczesne performanse nauki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603e0cc5346fc.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Znajomość najważniejszych kierunków humanistyki światowej i współczesnych metodologii humanistycznych.

C2 Umiejętność analizowania performatywnego charakteru procesów zachodzących w życiu społecznym
i indywidualnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student rozumie w pogłębiony sposób perspektywy
performatywności nauki oraz metody studiów nad
nauką i technologią.

PAK_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dostrzec i przeanalizować performanse z pogranicza
nauki, sztuki i życia społecznego w perspektywie
historycznej i współczesnej.

PAK_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwijania własnych kompetencji oraz
zainteresowań badawczych w oparciu o wiedzę
zdobytą na zajęciach.

PAK_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Metodyką badań performatycznych w zakresie studiów nad nauką i technologią W1, U1, K1

2. Kulturowe uwarunkowania praktyk naukowych. W1, U1, K1

3. Wiedze lokalne i usytuowane w obiegu energii społecznych W1, U1, K1

4. Nauka w działaniu - ustanawianie faktów naukowych a praktyki społeczne W1, U1, K1

5. Badania transdyscyplinarne między nauką i sztuką W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność
(dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), aktywny udział w
zajęciach i znajomość omawianych lektur. W ramach zaliczenia kursu
studenci przygotowują pracę pisemną (8 stron znormalizowanego
maszynopisu) w semestrze letnim. Zaliczenie semestru zimowego odbywa
się na podstawie konspektu pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych; Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do
kontynuacji kursu w semestrze letnim.
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Teatralne strefy kontaktu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603e0d17931d6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z koncepcjami stref kontaktu w (post)humanistyce XX i XXI wieku.

C2 Uświadomienie słuchaczom problemów, które pojawiają się w momencie kontaktu radykalnie odmiennych ciał
indywidualnych i zbiorowych.

C3 Zapoznanie studentów ze sposobami wykorzystania pojęcia strefy kontaktu do analizy performansów
kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1 metaforę stref kontaktu oraz narzędzia krytyki
instytucjonalnej.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować historyczne i współczesne dzieła sztuk
performatywnych, z uwzględnieniem nie tylko efektu
działań artystów i kolektywów artystycznych, ale także
procesu twórczego.

PAK_K2_U02 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stworzenia, jako kurator, lider lub członek zespołu,
autorskiego projektu badawczego-artystycznego. PAK_K2_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Krytyka instytucjonalna jako badanie zależności między sztuką, sposobami jej
praktykowania i instytucjami. W1, U1, K1

2. Strategie ustanawiania wspólnot społeczno-politycznych. W1, U1, K1

3. Instytucje sztuki jako strefy kontaktu. W1, U1, K1

4. Wspólnoty i kolektywy więcej-niż-ludzkie. W1, U1, K1

5. Ustanawianie kolektywów artystycznych i ich działalność na pograniczu sztuki i
innych dziedzin życia. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), aktywny udział
w zajęciach i znajomość omawianych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z 2 semestrów, 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Dyskursy i archiwa antropocenu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1586360288.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zwrócenie uwagi na ścisły związek między koncepcją (często znajdującą również odbicie w nazwie), genealogią
i archiwum nowej epoki w dziejach Ziemi, które proponują badacze z różnych dyscyplin naukowych

C2 pokazanie, na ile naukowe specjalności i preferowane metodologie wpływają na sposób ujęcia profilujących
zależności między ludzką sprawczością a innymi ożywionymi i nieożywionymi bytami i zjawiska

C3 uświadomienie słuchaczom performatywnej natury naukowych kategorii i procedur, jak jej powiązania
z (obowiązującymi i przyszłymi) praktykami gromadzenia i przekazywania wiedzy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
zależności między zjawiskami i tendencjami
w naukach, technologiach i sztukach w powiązaniu
z tematyką antropocenu

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

pokazać, w jaki sposób pojęcia i towarzyszące im
metodologie profilują wiedzę na temat wybranych
zjawisk, charakterystyczne cechy i ich hierarchię,
wpływając również na ocenę i indywidualne/społeczne
zachowania

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
analizować wybrane projekty artystyczne i dzieła sztuk
performatywnych w perspektywie ich krytycznych
relacji ze zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego wyboru i porównawczej analizy
wybranych zjawisk i projektów artystycznych pod
kątem ich powiązania z kontekstem kulturowym
i społecznym

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie pracy semestralnej 20

analiza problemu 15

przygotowanie do egzaminu 10

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 397 / 403

1.
Jak konkurencyjne względem siebie początki antropocenu (odkrycia geograficzne,
wynalezienie maszyny parowej, rozbicie atomu) przesądzają o kształcie i
zawartości proponowanego archiwum?

W1, U1, K1

2.
Jak proponowane nazwy (kapitalocen, nekrocen, plantacjocen) wypływają na
definiowanie sprawczości Człowieka, w jakich sferach praktyk życiowych ją
sytuują i jakie ma to konsekwencje dla spekulatywnych przedstawień przyszłości
po antropocenie?

W1, U1

3.
Jak archiwa więcej-niż-ludzi (paleodendrologia czy tzw. archiwa arktyczne)
podważają lub potwierdzają archiwa ludzkie i kształtowaną na ich podstawie
wiedze o przeszłości Ziemi, dzikiej/cywilizowanej natury?

W1, K1

4. Jak rozpoznać płeć i kolor skóry antropocenu, czyli na ile nowa epoka w dziejach
Ziemi to wytwór zachodniej episteme? U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin pisemny, egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

zaliczenie semestru letniego na podstawie
aktywności podczas zajęć oraz konspektu do
ustnego lub pisemnego egzaminu; egzamin w
formie ustnej(prezentacja 20 minut) lub pisemnej
(praca 10-12 stron)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne rozeznanie w problematyce kryzysu klimatycznego i antropocenu, a także archiwów ludzkich i więcej-niż-ludzkich.
Kontynuacja zajęć z semestru zimowego.



Sylabusy 398 / 403

Dyskurs publiczny w perspektywie performatycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.603e0b656f6c3.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi koncepcjami sfery publicznej i stref kontaktu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne definicje dyskursu
publicznego i stref kontaktu

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05,
PAK_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny



Sylabusy 399 / 403

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zastosować ustalenia teoretyczne
do analizy aktualnych zjawisk dyskursu publicznego

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystywania własnych
doświadczeń i przemyśleń w dyskusji nad kwestiami
teoretycznymi.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dyskurs publiczny - historyczne koncepcje i ich współczesne redefinicje W1, U1, K1

2. Koncepcja sfery publicznej i jej redefinicje w erze cyfrowej W1, U1, K1

3. Partycypacja w sferze publicznej - kolektywne performanse i interwncje W1, U1, K1

4. Strefy kontaktu - źródłowe koncepcje i historyczne redefinicje W1, U1, K1

5. Nieludzie w strefach kontaktu - nowe ujęcia klasycznych definicji W1, U1, K1

6. Medialne uwarunkowania dyskursu publicznego W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin ustny Praca pisemna o objętości 10-12 stron znormalizowanych
powiązana z tematem zajęć lub egzamin ustny



Sylabusy 400 / 403

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych



Sylabusy 401 / 403

Metodologie performatyczne w działaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAK00S.280.603e0da0721b1.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z metodologiami performatycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student poznaje metodologie performatyczne i potrafi
zastosować je do analizy problemu badawczego

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja



Sylabusy 402 / 403

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dostrzec i analizować performatywność procesów
zachodzących w życiu społecznym i indywidualnym.
Umie wykorzystywać wiedzę z zakresu performatyki
do ich analizy i interpretacji

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student interesuje się bieżącymi zjawiskami z obszaru
sztuk performatywnych, a także procesami
i zjawiskami społecznymi, które wykorzystują
mechanizmy performatywne

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają na celu przegląd różnych metod badawczych mieszczących się w
kręgu performatyki, wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu
performatyki oraz analizę zastosowań metodologii do badania zjawisk
kulturowych, artystycznych i społecznych. Zastanowimy się nad tym, czym jest
metodologia, jak odpowiednio dobrać narzędzia i metody badań do tematu oraz
jak wykorzystać je w prezentacjach i przy pisaniu prac naukowych. Analizom
koncepcji teoretycznych towarzyszą praktyczne przykłady demonstrujące
możliwości zastosowania metodologii performatycznych. 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów



Sylabusy 403 / 403

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie krótkiej (15-20
min.) prezentacji wybranego problemu i propozycji jego
analizy za pomocą odpowiednio dobranej metodologii
performatycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań 


