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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku:

polonistyka antropologiczno-kulturowa

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

68%

Językoznawstwo

17%

Nauki o kulturze i religii

5%

Filozoﬁa

3%

Historia

2%

Nauki o sztuce

2%

Nauki o zarządzaniu i jakości 2%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Polonistyka antropologiczno-kulturowa proponuje rozpatrywanie zagadnień dotyczących literatury i języka w powiązaniu z
całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Głównym
celem studiów na tym kierunku są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie współczesnej humanistyki, w których historia
i teoria literatury, wiedza o języku i mediach, antropologia, etnologia i estetyka współpracują w imię poznania złożonej
rzeczywistości kulturowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia dysponują pełnymi kompetencjami polonisty,
obejmującymi znajomość historii i teorii literatury polskiej i powszechnej, wiedzę o języku i komunikacji. Ich wykształcenie
wzbogacone jest jednak – co jest specyﬁką tego kierunku, odróżniającą go od klasycznych studiów polonistycznych – o
wiedzę z zakresu teorii kultury, nauk społecznych i innych dziedzin sztuki, uwzględniającą m.in. podstawy ﬁlozoﬁi,
antropologii, etnologii, estetyki i nauki o mediach, a także metody analizy i interpretacji sztuki teatralnej i performatywnej
oraz dzieł sztuki wizualnej. Od formuły studiów kulturoznawczych odróżnia natomiast polonistykę antropologiczno-kulturową
mocne osadzenie w kanonie przedmiotów polonistycznych oraz wyrazista orientacja literaturoznawcza i językoznawcza.
Trzyletnie studia I stopnia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
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Koncepcja kształcenia
Głębokie i gwałtowne zmiany cywilizacyjne, dotyczące także studiów akademickich oraz ich relacji z otoczeniem społecznym
i gospodarczym, powodują konieczność przekazywania studentom umiejętności rozumienia i krytycznej oceny zachodzących
procesów kulturowych, a także aktywnego, sprawczego wpływania na kierunek dokonujących się zmian. Świadomość ta
znajduje odzwierciedlenie w koncepcji kształcenia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa, zakładającej
wyposażenie absolwenta nie tylko w specjalistyczną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i studiów
kulturowych, ale także w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do znalezienia własnego miejsca zarówno na
rynku pracy, jak i w środowisku społecznym i gospodarczym. Absolwenci kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
mają szansę stać się aktywnymi współtwórcami życia kulturalnego, artystycznego i naukowego w swoim otoczeniu
społecznym, czemu służą m.in. praktyki odbywane w instytucjach kultury i wydawnictwach. 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 Uniwersytecie polityką działań projakościowych. Polonistyka antropologicznokulturowa, ze względu na nowoczesny, zróżnicowany i stale aktualizowany program, jest znakomitą podstawą dalszych
studiów, zwłaszcza tych zorientowanych transdyscyplinarnie.

Cele kształcenia
1. Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie historii literatury polskiej i powszechnej
2. Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie językoznawstwa, komunikacji społecznej oraz wiedzy o języku polskim
3. Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie poetyki, teorii literatury oraz najważniejszych metodologii badań literackich i
kulturowych
4. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat współczesnych nurtów i tendencji w naukach humanistycznych i społecznych,
a także w naukach o kulturze i sztuce
5. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat analizy i interpretacji dzieł literackich, innych rodzajów sztuk oraz szeroko
pojętych zjawisk kulturowych
6. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat instytucji kultury i współczesnego życia kulturalnego, naukowego i
artystycznego
7. Wykształcenie umiejętności samodzielnego organizowania i prowadzenia badań, formułowania i rozwiązywania problemów
badawczych oraz korzystania z literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z poszanowaniem praw autorskich
8. Wykształcenie 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
9. Wykształcenie umiejętności krytycznej 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 coraz
większe zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych ﬁlologów, sprawnie posługujących się językiem polskim i
posiadających umiejętność przygotowania, zredagowania oraz edytowania różnogatunkowych tekstów (użytkowych,
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych czy popularyzatorskich). Zapotrzebowanie takie zgłaszają m.in. liczne
placówki i instytucje kultury, redakcje czasopism i wydawnictw, portale informacyjne i społecznościowe, biura prasowe i
agencje reklamowe. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa, wyposażeni
w stosunkowo rozległą i zróżnicowaną wiedzę humanistyczną, a także praktyczne umiejętności i kompetencje ﬁlologiczne,
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odpowiadają na to zapotrzebowanie, dzięki czemu potraﬁą sprostać wymaganiom stawianym przez współczesne otoczenie
społeczno-gospodarcze.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Studia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa dostarczają nie tylko wszechstronnej wiedzy ﬁlologicznej oraz
profesjonalnych narzędzi pozwalających rozumieć i poddawać krytycznej ocenie zachodzące współcześnie procesy
kulturowe, społeczne i cywilizacyjne, ale wyposażają także w umiejętności i kompetencje pozwalające na odnajdywanie się w
wielokulturowym, dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, wymagającym pracy w zespole oraz ciągłęgo
przystosowywania się do nowych wyzwań i oczekiwań. Absolwent studiów pierwszego stopnia posługuje się językiem obcym
na pozimie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potraﬁ planować i organizować własną pracę oraz
realizować zadania zespołowe, samodzielnie doskonalić swoje zawodowe kompetencje, rozwijać umiejętności i nabytą
wiedzę, a także podejmować działania na rzecz podniesienia poziomu i poprawy zasad komunikacji społecznej (także w
wymiarze etycznym). Gotów jest także do tworzenia, krytycznego analizowania oraz merytorycznej i etycznej oceny
różnogatunkowych (ustnych i pisemnych) przekazów tekstowych pojawiających się w przestrzeni publicznej. Wszystkie te
kompetencje i umiejętność znalazły swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się przyjętych dla kierunku polonistyka
antropologiczno-kulturowa na pierwszym 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 studenckodoktoranckich 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 na studiach pierwszego stopnia są seminaria licencjackie
(najlepsze prace licencjackie publikowane były w postaci osobnych artykułów naukowych m.in. w piśmie Wydziału Polonistyki
"Wielogłos").

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
pomieszczenia magazynowego i czytelni na 16 miejsc. Na zasoby obu oddziałów Biblioteki składa się łącznie 147500
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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).

Nauka, badania, infrastruktura

7 / 339

Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0232

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program w wymiarze 2254 godzin i 180 punktów ECTS realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych w
zdecydowanej większości na bezpośrednim kontakcie ze studentami. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich zaliczamy kurs BHK, praktyki zawodowe oraz napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie
do egzaminu dyplomowego w ramach „Antropologiczno-kulturowego seminarium licencjackiego”. Program obejmuje zajęcia
obligatoryjne w wymiarze 1654 godzin i 110 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne wymiarze 600 godzin i 70 punktów
ECTS (w tym seminarium licencjackie w wymiarze 60 godzin i 14 punktów ECTS).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

165

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

70

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

5

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

4

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2254

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Instytucje przyjmujące na praktyki studentów kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa (dawna specjalność
antropologiczno-kulturowa na kierunku ﬁlologia polska) zostały dobrane według ich prestiżu, lokalizacji (Kraków i okolice)
oraz atrakcyjności oferty wolontariackiej. Znaleźć wśród nich można duże instytucje kultury (biura festiwalowe), domy
kultury, teatry, kina, wydawnictwa, rozgłośnie radiowe, media papierowe i elektroniczne. Opiekunowie praktyk – wyznaczeni
do tego zadania pracownicy instytucji przyjmujących – organizują dokładnie przebieg praktyk (w sumie 150 godzin) i czuwają
nad jego realizacją, a następnie wystawiają opinię dotyczącą studenta.
Praktyki odbywają się w następujących instytucjach: Krakowskie Biuro Festiwalowe, TAiWPN Universitas, Stowarzyszenie
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Festiwal Kultury Żydowskiej, RMF Classic, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Korporacja HA!art, Wydawnictwo
Literackie, Krakowskie Centrum Kinowe ARS, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Otwarty
Kod Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida, Młodzieżowy Dom Kultury "Dom
Harcerza", Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Kwartalnik "Amicus", Gminny
Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych, Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymagania dotyczące prac
dyplomowych dla I 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_K1_W01

Absolwent zna i rozumie zasady i sposoby periodyzacji literatury polskiej w
kontekście historii literatury powszechnej, zna najważniejszych przedstawicieli, dzieła
literackie i fakty historyczno-literackie poszczególnych epok i okresów, a także
rozumie ich związki z towarzyszącymi im zjawiskami i procesami historycznymi,
kulturowymi i społecznymi

P6S_WG

PAK_K1_W02

Absolwent zna i rozumie współczesne tendencje w humanistyce, posiada
podstawową wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze, antropologii kultury, socjologii,
etnologii, estetyki i medioznawstwa oraz ich interdyscyplinarnych związków z
problematyką literackiego przedstawiania; zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
metody badania, analizy i interpretacji dzieł literackich w kontekście innych dyscyplin
i sztuk, a także metody analizy i interpretacji sztuki teatralnej i performatywnej, dzieł
sztuki wizualnej oraz dzieł muzycznych

P6U_W, P6S_WG

PAK_K1_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię, najważniejsze dwudziestowieczne teorie i
metodologie badań literackich i kulturowych, ich wzajemne zależności oraz proces ich P6S_WG
ewolucji, a także główne pojęcia z zakresu poetyki historycznej i opisowej

PAK_K1_W04

Absolwent zna i rozumie główne tendencje w dwudziestowiecznej polskiej literaturze,
kulturze i sztuce, zna najważnieszych prozaików, poetów, dramaturgów , eseistów i
krytyków współczesnych, zna najważniejsze instytucje kultury i rozumie ich rolę oraz
funkcję społeczną, dzięki czemu dobrze orientuje się w zagadnieniach współczesnego
życia kulturalnego oraz artystycznego i może w nim aktywnie uczestniczyć

PAK_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym reguły budowy i funkcjonowania,
pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych,
P6S_WG
posiada wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego oraz jego
geograﬁcznego i społecznego zróżnicowania

PAK_K1_W06

Absolwent zna i rozumie rozumie znaczenie języka jako tworzywa artystycznego,
narzędzia przekazu wartości kulturowych i środka komunikacji społecznej; ma wiedzę
na temat mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie
ich znaczenie w kontaktach interpresonalnych i wystąpieniach publicznych

P6S_WG

PAK_K1_W07

Absolwent zna i rozumie najważniejsze współczesne wyzwania cywilizacyjne,
złożoność i różnorodność współczesnej kultury i życia społecznego, specyﬁkę
współczesnych mediów i środków komunikacji informatycznej, podstawowe
ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne uwarunkowania współczesnych form
działalności artystycznej, naukowej i kulturalnej, w tym placówek i instytucji
kulturalnych i artystycznych

P6U_W, P6S_WK

PAK_K1_W08

Absolwent zna i rozumie najważniejsze pojęcia i reguły z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

PAK_K1_U01

Absolwent potraﬁ zastosować narzędzia poetyki opisowej oraz wiedzę z zakresu teorii
literatury i teorii kultury do interpretacji utworów literackich w kontekście ich
P6S_UW
złożonych i wieloaspektowych uwarunkowań kulturowych, społecznych i
historycznych oraz związków z innymi dziełami sztuki

P6S_WG

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PAK_K1_U02

Absolwent potraﬁ formułować i rozwiązywać problemy badawcze oraz prowadzić pod
kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie przy
zastosowaniu metodologii i narzędzi analityczno-opisowych właściwych dla
literaturoznawstwa i studiów literackich o orientacji antropologiczno-kulturowej;
tworzyć teksty krytyczne i naukowe o charakterze analitycznym, problemowym,
przekrojowym lub syntetycznym

P6S_UW

PAK_K1_U03

Absolwent potraﬁ korzystać z materiałów źródłowych, pomocy naukowych,
informatycznych baz danych, gromadzić materiał badawczy i dokonywać selekcji
informacji potrzebnych do realizacji własnych zadań naukowych, organizacyjnych i
popularyzatorskich

P6S_UW

PAK_K1_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotowywać i przedstawiać typowe wystąpienia
pisemne i ustne na różnych poziomach złożoności; brać udział w debatach i
dyskusjach, prezentować i uzasadniać własne stanowisko, brać pod uwagę i
uwzględniać cudze argumenty; używać form i konstrukcji językowych ze
świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej
skuteczności; ocenić i korygować poprawność językową wypowiedzi pisemnych i
ustnych

P6S_UK

PAK_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

PAK_K1_U06

Absolwent potraﬁ planować i organizować własną pracę badawczą oraz współdziałać
z innymi osobami w przygotowywaniu i realizowaniu projektów oraz zadań
zespołowych w zakresie właściwym dla kierunku studiów (w tym także przedsięwzięć
o charakterze transdyscyplinarnym) z wykorzystaniem najnowszej wiedzy oraz
specjalistycznych narzędzi, pojęć, koncepcji teoretycznych i metodologii badawczych

P6U_U, P6S_UO

PAK_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie doskonalić się, podnosić swoje profesjonalne
kompetencje, rozwijać umiejętności i uzupełniać nabytą wiedzę kierunkową oraz
interdyscyplinarną

P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PAK_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny nabytej wiedzy z zakresu literatury polskiej
i powszechnej, wiedzy o języku i zasadach komunikacji, a także najnowszych
P6S_KK
tendencji w humanistyce i dyskursie nauk społecznych w powiązaniu z całością
kultury oraz jej społecznymi i historycznymi uwarunkowaniami

PAK_K1_K02

Absolwent jest gotów do korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy naukowej,
kulturotwórczej, 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

P6S_KK

PAK_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach służących
kształtowaniu tożsamości kulturowej społeczeństwa, propagowaniu dziedzictwa
literackiego i kulturowego oraz roli literatury i sztuki w procesie integracji społecznej

P6U_K, P6S_KO

PAK_K1_K04

Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz propagowania wzorców
jezykowej poprawności i polskiego dziedzictwa językowego

P6S_KO

Efekty uczenia się

PRK
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Kod

Treść

PRK

PAK_K1_K05

Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz podniesienia poziomu i
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

P6S_KR

PAK_K1_K06

Absolwent jest gotów do 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 postawy dialogu i
otwartości niezbędnych do życia w wielokulturowym społeczeństwie

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny
kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym
semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne
opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury
powszechnej”.
OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II
roku studiów, drugą na III roku studiów.
OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.
Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za
nie mniej niż 4 punkty ECTS.
Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i
jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 1
Przedmiot
Literatura staropolska-wykład

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie

GRUPA A: Literatura staropolska – ćwiczenia

O
O

Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

Poetyka z elementami teorii literatury-ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie

O

Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład

30

2,0

zaliczenie

O

Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

O

Historia ﬁlozoﬁi-wykład

30

2,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi-ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

30

3,0

egzamin

O

Literatura w perspektywie antropologii kultury

30

3,0

zaliczenie

O

Antyk i Biblia w kulturze

30

2,0

zaliczenie

O

Współczesne życie literackie i instytucje kultury

30

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenia BHK

4

-

zaliczenie

O

Nauki pomocnicze

15

1,0

zaliczenie

O

Plany studiów
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Przedmiot
Język łaciński

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

O

Semestr 2
Przedmiot
Literatura staropolska-wykład

O

GRUPA A: Literatura staropolska – ćwiczenia

O

Student(ka) kontynuuje wybrany w 1 semestrze 60-godziny kurs autorski.
Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

30

1,0

zaliczenie

O

Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
GRUPA B: Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia

O

Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski
Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład

30

2,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

O

Literatura w perspektywie antropologii kultury

30

3,0

zaliczenie

O

Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura mniejszości narodowych

30

3,0

egzamin

O

Kultura języka

30

2,0

zaliczenie

O

Antyk i Biblia w kulturze

30

2,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Język łaciński

30

2,0

egzamin

O

GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa

O

W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy
„Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W
sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje
kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
Interpretacja dzieła teatralnego i performatywnego

30

3,0

egzamin

F

Interpretacja muzyki i fonosfery

30

3,0

egzamin

F

Zagadnienia empatii w literaturze XX i XXI wieku (od
współodczuwania do partycypacji i biohumanistyki)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura oświecenia i romantyzmu – ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

O

Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej

30

2,0

egzamin

O

Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład

30

1,0

egzamin

O

Przedmiot
Myślenie, sztuka, zaangażowanie. Humanistyka dziś

F

Semestr 3
Przedmiot

GRUPA B: Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia

O

Student(ka) kontynuuje wybrany w 2 semestrze 60-godzinny kurs autorski
Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

Historia języka

30

2,0

egzamin

O

Literatura w perspektywie antropologii kultury

30

2,0

egzamin

O

Literatura w perspektywie etnologicznej

30

2,0

zaliczenie

O

Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

-

zaliczenie

O

GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa

O

W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy
„Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W
sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje
kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
Interpretacja dzieła sztuki wizualnej

30

3,0

egzamin

F

Interpretacja dzieła ﬁlmowego

30

3,0

egzamin

F

Histerie, melancholie, transgresje. Reprezentacje kobiecego
szaleństwa w literaturze i kulturze

30

3,0

egzamin

F

Animal studies – wybrane zagadnienia w ujęciu kulturowym i
literackim

30

3,0

egzamin

F

Opcja językoznawcza. Człowiek w języku i dyskursie – dawnym i
współczesnym

30

3,0

egzamin

F

GRUPA D: Literatura powszechna

O

Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

zaliczenie

F

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

zaliczenie

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

zaliczenie

F

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

zaliczenie

F

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

GRUPA E: Opcja

O

Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów,
drugą na III roku studiów.
Dawna książka jako przedmiot

30

3,0

zaliczenie

F

Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce

30

3,0

zaliczenie

F

Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura

30

3,0

zaliczenie

F

Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w
literaturze i kulturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie
porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
30
badawcze

3,0

zaliczenie

F

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

30

3,0

zaliczenie

F

Teatr i ﬁlm w edukacji polonistycznej

30

3,0

zaliczenie

F

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu

30

3,0

zaliczenie

F

Postmodernizm w literaturze

30

3,0

zaliczenie

F

Postmodernizm w ﬁlmie

30

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do pamięcioznawstwa. Teorie i kultury

30

3,0

zaliczenie

F

Hermeneutyka najnowsza. Na bezdrożach interpretacji i
rozumienia

30

3,0

zaliczenie

F

Język-myślenie

30

3,0

zaliczenie

F

Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty

30

3,0

zaliczenie

F

Tradycje romantyczne: Mickiewicz i wieszczowie w tekstach
kultury XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Orient romantyków

30

3,0

zaliczenie

F

Stanisław Przybyszewski - transgresywny i nowoczesny

30

3,0

zaliczenie

F

Sztuka wymowy – teoria i praktyka

30

3,0

zaliczenie

F

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny
kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym
semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne
opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z czterech 60-godzinnych kursów „Literatury
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powszechnej”.
OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II
roku studiów, drugą na III roku studiów.
OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.
Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za
nie mniej niż 4 punkty ECTS.
Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i
jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład

30

2,0

egzamin

O

Literatura oświecenia i romantyzmu – ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

O

Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład

30

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA F: Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia

O

Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski
Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

Zarządzanie kulturą

30

3,0

zaliczenie

O

Poetyka z elementami teorii literatury-wykład

30

2,0

egzamin

O

Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura w perspektywie etnologicznej

30

3,0

zaliczenie

O

Estetyczne kategorie literatury

30

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

-

zaliczenie

O

GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa

O

W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy
„Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W
sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje
kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
Interpretacja muzyki i fonosfery

30

3,0

egzamin

F

Interpretacja dzieła teatralnego i performatywnego

30

3,0

egzamin

F

Zagadnienia empatii w literaturze XX i XXI wieku (od
współodczuwania do partycypacji i biohumanistyki)

30

3,0

egzamin

F

Myślenie, sztuka, zaangażowanie. Humanistyka dziś

30

3,0

egzamin

F

Opcja językoznawcza. Reﬂeksja nad językiem od XIX do XXI wieku
30
– wybrane zagadnienia

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

GRUPA D: Literatura powszechna

O

Student(ka) kontynuuje wybrany 60-godzinnych kurs „Literatury powszechnej”
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

egzamin

F

GRUPA E: Opcja

O

Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów,
drugą na III roku studiów.
Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
30
badawcze

3,0

egzamin

F

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

30

3,0

egzamin

F

Teatr i ﬁlm w edukacji polonistycznej

30

3,0

egzamin

F

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Postmodernizm w literaturze

30

3,0

egzamin

F

Postmodernizm w ﬁlmie

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do pamięcioznawstwa. Teorie i kultury

30

3,0

egzamin

F

Hermeneutyka najnowsza. Na bezdrożach interpretacji i
rozumienia

30

3,0

egzamin

F

Język-myślenie

30

3,0

egzamin

F

Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej

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

Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura

30

3,0

egzamin

F

Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w
literaturze i kulturze XX i XXI wieku

30

3,0

egzamin

F

Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie
porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty

30

3,0

egzamin

F

Tradycje romantyczne: Mickiewicz i wieszczowie w tekstach
kultury XX i XXI wieku

30

3,0

egzamin

F

Sztuka wymowy – teoria i praktyka

30

3,0

egzamin

F

Stanisław Przybyszewski - transgresywny i nowoczesny

30

3,0

egzamin

F

Orient romantyków

30

3,0

egzamin

F

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny
Plany studiów
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kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym
semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne
opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury
powszechnej”.
OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II
roku studiów, drugą na III roku studiów.
OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.
OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.
Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za
nie mniej niż 4 punkty ECTS.
Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i
jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 5
Przedmiot
Literatura Pozytywizmu-wykład

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

O

GRUPA G: Literatura pozytywizmu – ćwiczenia

O

Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski
Literatura pozytywizmu – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura pozytywizmu – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura pozytywizmu – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

30

1,0

egzamin

O

Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
GRUPA F: Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia

O

Student(ka) kontynuuje wybrany w 4 semestrze 60-godzinny kurs autorski
Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Estetyczne kategorie literatury

30

3,0

egzamin

O

Literatura w perspektywie etnologicznej

30

4,0

egzamin

O

Historia Polski

30

2,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

-

zaliczenie

O

Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie

30

4,0

zaliczenie

O

GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy
„Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W
sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje
kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową
antropologiczno-kulturową językoznawczą.
Interpretacja dzieła ﬁlmowego

30

3,0

egzamin

F

Interpretacja dzieła sztuki wizualnej

30

3,0

egzamin

F

Histerie, melancholie, transgresje. Reprezentacje kobiecego
szaleństwa w literaturze i kulturze

30

3,0

egzamin

F

Animal studies – wybrane zagadnienia w ujęciu kulturowym i
literackim

30

3,0

egzamin

F

Opcja językoznawcza. Człowiek w języku i dyskursie – dawnym i
współczesnym

30

3,0

egzamin

F

GRUPA E: Opcja

O

Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów,
drugą na III roku studiów.
Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
30
badawcze

3,0

zaliczenie

F

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

30

3,0

zaliczenie

F

Teatr i ﬁlm w edukacji polonistycznej

30

3,0

zaliczenie

F

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu

30

3,0

zaliczenie

F

Postmodernizm w literaturze

30

3,0

zaliczenie

F

Postmodernizm w ﬁlmie

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

Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej

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

Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura

30

3,0

zaliczenie

F

Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w
literaturze i kulturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie
porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty

30

3,0

zaliczenie

F

Tradycje romantyczne: Mickiewicz i wieszczowie w tekstach
kultury XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Sztuka wymowy – teoria i praktyka

30

3,0

zaliczenie

F

Stanisław Przybyszewski - transgresywny i nowoczesny

30

3,0

zaliczenie

F

Orient romantyków

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Przedmiot
Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

F

Semestr 6
Przedmiot
Literatura Młodej Polski-wykład

O

GRUPA H: Literatura Młodej Polski – ćwiczenia

O

Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski
Literatura Młodej Polski – ćwiczenia. Kurs autorski A

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura Młodej Polski – ćwiczenia. Kurs autorski B

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura Młodej Polski – ćwiczenia. Kurs autorski C

30

3,0

zaliczenie

F

Język obcy

30

8,0

egzamin

O

Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie

30

10,0

zaliczenie

O

Praktyki

150

5,0

zaliczenie

O

GRUPA E: Opcja

O

Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów,
drugą na III roku studiów.
Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
30
badawcze

3,0

egzamin

F

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

30

3,0

egzamin

F

Teatr i ﬁlm w edukacji polonistycznej

30

3,0

egzamin

F

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Postmodernizm w literaturze

30

3,0

egzamin

F

Postmodernizm w ﬁlmie

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

Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej

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

Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura

30

3,0

egzamin

F

Nekronarracje. Choroba, śmierć i doświadczenie żałoby w
literaturze i kulturze XX i XXI wieku

30

3,0

egzamin

F

Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie
porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty

30

3,0

egzamin

F

Sztuka wymowy – teoria i praktyka

30

3,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stanisław Przybyszewski - transgresywny i nowoczesny

30

3,0

egzamin

F

Orient romantyków

30

3,0

egzamin

F

Tradycje romantyczne: Mickiewicz i wieszczowie w tekstach
kultury XX i XXI wieku

30

3,0

egzamin

F

Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Literatura staropolska-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.5cd94657ea5b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie do posługiwania się specjalistyczną wiedzą ﬁlologiczną z zakresu literaturoznawstwa

C2

przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury i do działalności tekstotwórczej (w różnych
odmianach języka)

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

podstawowe teksty wchodzące w obręb literatury
polskiej X-XVIII w. Wiedza ta połączona jest
ze znajomością kontekstu powstawania tych tekstów
(autorzy i ich biograﬁe, pole literackie i społeczne,
uwarunkowania historyczne, ideowe i estetyczne).

PAK_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

europejski i śródziemnomorski kontekst literatury
polskiej X-XVIII w. Rozumie przy tym specyﬁkę
literatury polskiej i wie, że literatura staropolska
stanowi integralną część literatury europejskiej tego
czasu.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

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

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

posługiwać się narzędziami literaturoznawczymi
(poetyki, retoryki, teorii literatury, wiedzy o procesach
historycznoliterackich) do interpretacji tekstów
staropolskich.

PAK_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

K1

uczciwego i rzetelnego prowadzenia badań naukowych PAK_K1_K01,
oraz prezentowania wyników swoich studiów.
PAK_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie

K2

akceptowania wielokulturowości, wieloreligijności
i wielojęzyczności literatury staropolskiej (X-XVIII w.).
Wykazuje się tolerancją wobec różnego rodzaju
mniejszości oraz idei reprezentowanych w tekstach
staropolskich.

PAK_K1_K03

egzamin ustny,
zaliczenie

K3

niezależnego myślenia i interpretowania tekstów
i zarazem umie uwzględnić ich uwarunkowania
ideologiczne.

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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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
Semestr 2

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.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

5.

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

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

6.

6. Retoryka, poetyka, genologia i topika historyczna.

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

7.

7. Tożsamość a literatura (polska, europejska, religijna, role męskie i kobiece).

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

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

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw historii Polski; podstawowa wiedza z historii literatury polskiej na poziomie liceum

Sylabusy

27 / 339

Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.620516c488bf4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie do posługiwania się specjalistyczną wiedzą ﬁlologiczną z zakresu literaturoznawstwa

C2

przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury i do działalności tekstotwórczej (w różnych
odmianach języka)

C3

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

C4

nauczenie tworzenia różnych gatunkowo tekstów, a także ich redagowania i korekty

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe teksty wchodzące w obręb literatury
polskiej X-XVIII w. Wiedza ta połączona jest
ze znajomością kontekstu powstawania tych tekstów
(autorzy i ich biograﬁe, pole literackie i społeczne,
uwarunkowania historyczne, ideowe i estetyczne).

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

potraﬁ posługiwać się narzędziami
literaturoznawczymi (poetyki, retoryki, teorii literatury, PAK_K1_U01,
wiedzy o procesach historycznoliterackich)
PAK_K1_U02
do interpretacji tekstów staropolskich.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczciwego i rzetelnego prowadzenia badań naukowych PAK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

akceptowania wielokulturowości, wieloreligijności
i wielojęzyczności literatury staropolskiej (X-XVIII w.).
Wykazuje się tolerancją wobec różnego rodzaju
mniejszości oraz idei reprezentowanych w tekstach
staropolskich.

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

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 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Polska poezja epicka i jej starożytne wzorce gatunkowe. Epos jako pochwała
działania sprawczego.
[Homer, Iliada; Arystoteles, Poetyka]

W1, U1, K1

2.

Tragedia antyczna i jej wpływ na staropolską poezję dramatyczną. Tragedia jako
tekst o wolności.
[Ajschylos, Oresteja; Jacqueline de Romilly, Tragedia grecka]

W1, W2, U1, K1

3.

Retoryka klasyczna i rozwój staropolskiej prozy retorycznej. Człowiek jako istota
społeczna.
[Kwintylian, Kształcenie mówcy (fragmenty wskazane przez
prowadzącego); E.R.Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze]

W1, W2, U1, K1, K2

4.

5.

Sylabusy

Antyczne źródła liryki europejskiej: Safona, Horacy. Tekst i ludzka pamięć.

W1, W2, U1, K1

Poezja hebrajska jako źródło literatury staropolskiej. Sensualne medytacje - poezja
jako zapis miłosny
W1, W2, U1, K1, K2
[Pieśń nad pieśniami; Kazanie na dzień świętej Katarzyny; Abraham Heschel, Bóg
szukający człowieka]
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Polska liryka religijna na tle średniowiecznych gatunków poezji liturgicznej.
Średniowieczna poezja religijna - od śmierci do narodzin.
W1, W2, U1, K1, K2

6.
[Bogurodzica, Lament świętokrzyski; Paweł Stępień, Z literatury religijnej
polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach]
Polska literatura renesansowa i dziedzictwo Erazma z Rotterdamu. Literatura
wojny - literatura pokoju.
7.

[Erazm z Rotterdamu, Adagia (wybrany tekst); Andrzej Frycz Modrzewski, O
poprawie Rzeczypospolitej; Andrzej Borowski, Renesans; Maciej Ptaszyński,
Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu]

W1, W2, U1, K1, K2

Staropolskie dziejopisarstwo. Zapis historyczny jako źródło tożsamości.
8.

[Gesta Galla Anonima lub Kronika Mistrza Wincentego; K.Pomian. Przeszłość jako
przedmiot wiary. Historia i ﬁlozoﬁa w myśli średniowiecza]

W1, W2, U1, K1, K2

Twórczość Jana Kochanowskiego. Literatura jako poszukiwanie mądrości.
9.

W1, W2, U1, K1, K2
[Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie; Jan Kochanowski. Lektury polonistyczne]
Teatr i dramat w Polsce w XVII wieku. Et in Arcadia ego.

10.

[S.H.Lubomirski, Ermida; S.Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym; G.Raubo,
Barokowy świat człowieka: reﬂeksja antropologiczna w twórczości Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego]

W1, W2, U1, K1

Poetyka konceptystyczna. Gra w stwarzanie świata.
11.

[J. A. Morsztyn, Wybór poezji; J.Gruchała, Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem.
(O pewnym typie wiersza enumeracyjnego); D. Gostyńska, Retoryka iluzji.
Koncept w poezji barokowej]

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów z
lektur oraz pracy zaliczeniowej.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów z
lektur oraz pracy zaliczeniowej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw historii Polski; podstawowa wiedza z historii literatury polskiej na poziomie liceum. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.620626f1a327a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z dawnymi sposobami myślenia o tekście.

C2

Dostarczenie studentom podstawowych narzędzi do samodzielnej lektury dawnego tekstu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
PAK_K1_W01,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

K1

student(ka) rozumie dawną literaturę jako nie tylko
fenomen estetyczny, ale nade wszystko zespół
dawnych sposobów kształtowania tożsamości
kulturowej człowieka

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

student(ka) wykazuje się umiejętnością krytycznego
myślenia, które pozwala identyﬁkować i oceniać
wytwory życia kulturowego, ich konstruktywne
i destruktywne znaczenie. Student(ka) jest osobą
otwartą na inność będącą wyzwaniem i możliwością,
nie zaś przeszkodą

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

zaliczenie na ocenę

W1

student(ka) zna idee konstytutywne dla dawnych
sposób myślenia o tekście

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student(ka) potraﬁ identyﬁkować w tekstach
odmienne idee konstytutywne dla dawnych sposób
myślenia o tekście

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Sylabusy
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przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

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.

01. Antyczna teoria literatury. Pojęcia - systemy - problemy - umiejętności

W1, U1, K1, K2

2.

02. Biegłość krasomówcza albo cnoty retoryki

W1, U1, K1, K2

3.

03. Retoryka a człowieczeństwo kwaliﬁkowane kulturowo (humanitas)

W1, U1, K1, K2

4.

04. Humanistyczne walory edukacji (studia humanitatis)

W1, U1, K1, K2

5.

05. Etos człowieczeństwa w literaturze

W1, U1, K1, K2

6.

06. Filozoﬁa jako technika siebie

W1, U1, K1, K2

7.

07. Chrześcijaństwo w dialogu z antykiem grecko-rzymskim

W1, U1, K1, K2

8.

08. Myślenie o przeszłości. Historiograﬁa i historiozoﬁa średniowieczna (ars
dictandi)

W1, U1, K1, K2

9.

09. Kaznodziejstwo średniowieczne (ars praedicandi)

W1, U1, K1, K2

10.

10. Mówienie do Boga. Liryka średniowieczna

W1, U1, K1, K2

11.

11. Humanizm renesansowy i biograﬁa humanistyczna11. Humanizm
renesansowy i biograﬁa humanistyczna

W1, U1, K1, K2

12.

12. Humanizm renesansowy i reformy chrześcijaństwa

W1, U1, K1, K2

13.

13. Filozoﬁa polityczna i humanistyczny etos obywatela

W1, U1, K1, K2

14.

14. Śmierć jako skandal dla życia i mowy. Jan Kochanowski i sprawy ostateczne

W1, U1, K1, K2

15.

15. Dialog prozą i humanistyczna teoria przekładu

W1, U1, K1, K2

16.

16. Kaznodziejstwo renesansowe

W1, U1, K1, K2

17.

17. Liryka konceptystyczna

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

a) SEMESTR ZIMOWY: ̶ odpowiednia frekwencja na zajęciach ̶ aktywny
udział na zajęciach ̶ przygotowanie wstępnej bibliograﬁi i planu pracy
rocznej ̶ rozprawki z lektur: mitologia – Biblia; lit. antyczna – lit.
zaliczenie na ocenę
powszechna b) SEMESTR LETNI: ̶ odpowiednia frekwencja na zajęciach ̶
aktywny udział na zajęciach ̶ rozprawki z lektur: średniowiecze, renesans,
barok ̶ pozytywna ocena pracy rocznej

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

SEMESTR LETNI: ̶ odpowiednia frekwencja na zajęciach ̶ aktywny udział
zaliczenie na ocenę na zajęciach ̶ rozprawki z lektur: średniowiecze, renesans, barok ̶
pozytywna ocena pracy rocznej
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Literatura staropolska – ćwiczenia. Kurs autorski C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.6206279400571.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem autorskich zajęć: "Historia literatury staropolskiej. Wprowadzenie do literatury dawnej: gatunki - toposy idee" jest przede wszystkim zapoznanie studentów z wybranymi dziełami literatury dawnej (zarówno polskiej, jak
i europejskiej), reprezentującymi rozmaite gatunki historycznoliterackie (pieśń, kronika, list, kazanie, poemat
epicki, tren, epicedium, sonet, traktat).

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat wieloaspektowej problematyki toposów i motywów literackich, których
rozpoznanie ma fundamentalne znaczenie dla dokonywanej analizy oraz interpretacji dzieła.

C3

Uświadomienie słuchaczom znaczenia teorii retoryki starożytnej i nowożytnej niezbędnej do pogłębionej analizy
literatury dawnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna i rozumie treść wybranych
(reprezentujących rozmaite gatunki) dzieł z zakresu
literatury dawnej - polskiej oraz europejskiej; zna
dokonania niektórych przedstawicieli literatury
i kultury staropolskiej (XII-XVII w.).

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student/ka posiada rudymentarną wiedzę o trzech
fundamentalnych - nie tylko dla literatury
staropolskiej, ale i dla całej kultury Śródziemnomorza tradycjach:traditio Judaica - traditio Pagana - traditio
Christiana.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ dokonać analizy i interpretacji
(także intersemiotycznej) dzieła literackiego
z uwzględnieniem odpowiednich kontekstów,
posługując się przy tym fachową terminologią
teoretycznoliteracką (zwłaszcza z zakresu teorii
retoryki).

PAK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka potraﬁ rozpoznać w dziele literackim
wielorakie toposy oraz motywy i osadzić je w bogatym, PAK_K1_U01,
polifonicznym kontekście historycznokulturowym
PAK_K1_U02
danej epoki.

zaliczenie na ocenę

U3

Student/ka potraﬁ wypowiadać się fachowo i w miarę
swobodnie (zarówno ustnie, jak i pisemnie) na temat
określonych dokonań literackich doby staropolskiej,
sprawnie argumentując swoje zdanie w zakresie
analizy oraz interpretacji konkretnego dzieła
poetyckiego, prozatorskiego bądź dramatycznego.

PAK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student/ka jest gotów do podejmowania
samodzielnych badań w zakresie analizy oraz
interpretacji dzieła literackiego doby staropolskiej,
wykorzystując przy tym najnowsze tendencje
w humanistyce.
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K2

Student/ka jest gotów do wykorzystania posiadanej
wiedzy o procesie historycznoliterackim oraz
o konkretnych dokonaniach literackich i kulturowych
zarówno podczas dyskusji naukowych, jak i w pracy
zawodowej (także popularyzatorskiej) na płaszczyźnie
różnorodnych kwestii antropologiczno-kulturowych,
ﬁlozoﬁcznych i socjologicznych.

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

konsultacje

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

50

Przygotowanie prac pisemnych

30

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 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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.

Zagadki "Bogurodzicy": fenomen pieśni średniowiecznej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Retoryczna struktura średniowiecznych sermones na przykładzie "Kazań
świętokrzyskich".

W1, U1, K1

3.

Oblicza średniowiecznej historiograﬁi: "Kronika" Mistrza Wincentego (fragmenty).

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Polifoniczność "Pieśni" Jana Kochanowskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

"Treny" Jana Kochanowskiego na tle starożytnej poezji epicedialnej i XVII-wiecznej
"poezji metaﬁzycznej".

W1, W2, U2, K1, K2

6.

"De republica emendanda" Andrzeja Frycza Modrzewskiego w świetle
starożytnych oraz renesansowych teorii ﬁlozoﬁcznych i retorycznych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Idea varietas w wybranych listach Francesca Petrarki.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

Tradycja grecko-rzymska i judeochrześcijańska w "Boskiej Komedii" Dantego.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Mistrzowie konceptu: Andrzej Krzycki - Jan Andrzej Morsztyn - Mikołaj Sęp
Szarzyński (próba porównania).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

Retoryka dojrzałej prozy polskiego Renesansu: "Kazania sejmowe" Piotra Skargi.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

"Szachy" Jana Kochanowskiego a "Scacchia ludus" Girolama Vidy (próba
porównania).

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Bohaterowie biblijni w świetle epickiego poematu barokowego: "Tobiasz
wyzwolony" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach,
przygotowanie do zajęć; zaliczenie kolokwiów.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i
przygotowanie do zajęć; zaliczenie kolokwium; praca roczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma rudymentarną wiedzę na poziomie liceum w zakresie historii polskiej literatury dawnej, rozumie i
rozpoznaje rodzaje oraz gatunki literackie, potraﬁ wskazać podstawowe toposy i motywy funkcjonujące w dziełach
literackich, posiada elementarne wiadomości na temat historii sztuki.

Sylabusy
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Poetyka z elementami teorii literatury-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.110.1558941534.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze środki stylistyczne oraz główne
problemy z zakresu stylistyki praktycznej

PAK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

określić wartość i przydatność stylistyczną środków
językowych w tworzeniu wypowiedzi ustnych
i pisemnych oraz oceniać poprawność ich użycia

PAK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

propagować wzorce poprawności językowostylistycznej i działać na rzecz podniesienia poziomu
komunikacji społecznej

PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

42 / 339

STYLISTYKA
1. Organizacja zajęć i pojęcia wstępne. Podział wiedzy o literaturze. Zadania
poetyki, jej tradycje i odmiany. Powiązania stylistyki z innymi dziedzinami wiedzy
o literaturze i praktykach dyskursywnych.
2. Problemy stylistyki. Miejsce stylistyki w badaniach nad dziełem literackim
(tradycja retoryczna; sfera elocutio, teoria trzech stylów). Pojęcie języka a pojęcie
stylu. Język jako system. Langue i parole. Komunikacja literacka. Funkcje
językowe (R. Jakobson).
3. Organizacja brzmieniowa. Eufonia i kakofonia. Onomatopeja. Instrumentacja
głoskowa, aliteracja, homonimia. Rymy, asonanse, konsonanse. Gry słów:
paronomazja, ﬁgura etymologiczna, kalambur.
4. Organizacja warstwy znaczeniowej. Środki leksykalne. Synonimy i homonimy,
dialektyzmy i regionalizmy, prozaizmy, żargon, wulgaryzmy, archaizmy,
neologizmy, makaronizmy, wyrazy obce, frazeologizmy, klisze, pleonazmy,
peryfrazy.
5. Słowotwórcze środki stylistyczne i środki ﬂeksyjne. Deminutywa i
augmentatywa. Operowanie czasem, trybem i stroną.
6. Tropy i ﬁgury. Symbol, alegoria, ironia. Metafora i katachreza, metonimia i
synekdocha, epitet, porównanie, personiﬁkacja, peryfraza, uefemizm, hiperbola,
oksymoron.
7. Składniowe środki stylistyczne. Anafora i epifora, elipsa, zamilknięcie, inwersja,
paralelizm, powtórzenie, parenteza, apostrofa, antyteza, chiazm, pytanie
retoryczne, wykrzyknienie, anakolut, zeugma, solecyzm, syllepsis.
8. Stylizacja i jej odmiany. Wzorce stylizacyjne: socjolekty, dialekty, idiolekty
(style indywidualne), style funkcjonalne, style artystyczno-literackie.
9. Relacje międzytekstowe. Wprowadzenie do badań intertekstualnych.
10. Relacje międzytekstowe cd. Analiza wybranych zjawisk: reminiscencja, aluzja,
parafraza, cytat, centon, kolaż, parodia, burleska, trawestacja.
11. Pismo a głos. Oralność a piśmienność. Fonologocentryzm. Język mówiony a
pisany. Poezja wizualna i konkretna. Liberatura. Funkcje zapisu graﬁcznego. Rymy
„dla oka” i „dla ucha”.
12. Język poetycki a język potoczny. Cechy literackości. Teoria języka
poetyckiego. Pojęcie poezji a pojęcie literatury pięknej.
13. Semantyczne konsekwencje wyborów stylistycznych. Analiza stylistyczna i jej
miejsce w metodyce postępowania interpretacyjnego. Analiza przykładów
literackich.
14. Interpretacja stylistyczna dzieła literackiego. Przykładowe analizy tekstów
literackich. Stylistyka tekstu a styl pisarza, kierunku, prądu, okresu. Oryginalność i
konwencje stylistyczne.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularna obecność i aktywność na zajęciach (trzy
nieobecności powodują konieczność zaliczenia materiału
podczas dyżuru). Otrzymanie pozytywnej oceny z
pisemnego testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.5cd9465823190.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemem gramatycznym polszczyzny; przekazanie wiedzy z zakresu fonetyki, fonologii,
morfonologii, ﬂeksji, słowotwórstwa i składni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

strukturę i funkcję języka polskiego (zna podstawową
terminologię językoznawczą oraz budowę i zasady
funkcjonowania form językowych); ma wiedzę
na temat geograﬁcznego i społecznego zróżnicowania
polszczyzny; rozumie znaczenie języka jako narzędzia
społecznej komunikacji.

PAK_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

podjęcia starań na rzecz zachowania polskiego
dziedzictwa językowego; propaguje wzorce
poprawności językowej zgodne z obowiązującymi
PAK_K1_K01,
normami; ma świadomość roli polszczyzny i jej wpływu PAK_K1_K04
na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
młodego pokolenia Polaków.

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy tekstów w aspekcie synchronicznym,
potraﬁ nazwać i zinterpretować użyte w nim formy
językowe; umie ocenić poprawność językową tekstów
pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej
i użytkowej; potraﬁ w praktyce wykorzystać
teoretyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
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
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

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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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.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

4.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładzie.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładzie. Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie
egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń.

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

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.5cd94658bd359.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabranie przez studentów umiejętności opisu języka polskiego i jego elementów na poziomie fonetyki, fonologii,
morfonologii, ﬂeksji, słowotwórstwa i składni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma wiedzę na temat struktury i funkcji języka
polskiego, zna podstawową terminologię
językoznawczą. Ma wstępną wiedzę na temat
społecznego i geograﬁcznego zróżnicowania języka.

PAK_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

student dba o zachowanie języka polskiego oraz jego
poprawne, skuteczne i etyczne użycie. Ma świadomość PAK_K1_K01,
roli polszczyzny w zachowaniu tożsamości narodowej. PAK_K1_K04
Propaguje właściwe postawy wobec języka.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie analizować i interpretować teksty
na różnych poziomach językowych. Potraﬁ ocenić
poprawność oraz wartość stylistyczną wielu
różnorodnych form gramatycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

40

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 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Fonetyka.
2. Fonologia.
3. Morfonologia.
4. Części mowy.
5. Fleksja imienna i werbalna.
6. Słowotwórstwo.
7. Składnia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę kolokwium pisemne po każdym dziale gramatyki

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę kolokwium pisemne po każdym dziale gramatyki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.110.1558941816.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami i systemami ﬁlozoﬁi oraz nauka prowadzenia rozumowań
w zadanym modelu interpretacyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady myślenia ﬁlozoﬁcznego, tworzenia form kultury
i ich ﬁlozoﬁcznych korzeni

PAK_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie
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W2

znaczenia pojęć teoretycznych ﬁlozoﬁi oraz reguły
rozpoznawania warunków ich prawidłowego użycia

PAK_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

teoretyczne podstawy poszczególnych kierunków
i systemów ﬁlozoﬁi

PAK_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się odpowiednimi fragmentami tekstów
źródłowych w celu unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

formułować wypowiedzi krytyczne w odniesieniu
do treści ﬁlozoﬁcznych.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współdziałania w grupie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Bloki tematyczne:
myślenie mityczne a ﬁlozoﬁa (Greckie szkoły kosmologiczne); empiryzm racjonalizm (Heraklit i Parmenides); poznaj samego siebie (Sokrates); idee i
substancje (Platon i Arystoteles); religia a ﬁlozoﬁa (św. Augustyn i św. Tomasz);
nowożytny racjonalizm (Kartezjusz, Spinoza) a empiryzm (Berkeley, Hume);
ﬁlozoﬁa krytyczna Kanta; idealizm niemiecki; strukturalizm; fenomenologia;
najnowsze kierunki

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest regularna obecność na
wykładach i studiowanie literatury przedmiotu. Szczegółowa
egzamin ustny, zaliczenie weryﬁkacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona podczas
egzaminu kończącego kurs, na który składa się 30-godziny wykład
oraz 30-godzinne zajęcia konwersatoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.110.1558351939.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami i systemami ﬁlozoﬁi oraz nauka prowadzenia rozumowań
w zadanym modelu interpretacyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady myślenia ﬁlozoﬁcznego, tworzenia form kultury
i ich ﬁlozoﬁcznych korzeni

PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

znaczenia pojęć teoretycznych ﬁlozoﬁi oraz reguły
rozpoznawania warunków ich prawidłowego użycia

PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

teoretyczne podstawy poszczególnych kierunków
i systemów ﬁlozoﬁi

PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się odpowiednimi fragmentami tekstów
źródłowych w celu unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

formułować wypowiedzi krytyczne w odniesieniu
do treści ﬁlozoﬁcznych.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Bloki tematyczne:
myślenie mityczne a ﬁlozoﬁa (Greckie szkoły kosmologiczne); empiryzm racjonalizm (Heraklit i Parmenides); poznaj samego siebie (Sokrates); idee i
substancje (Platon i Arystoteles); religia a ﬁlozoﬁa (św. Augustyn i św. Tomasz);
nowożytny racjonalizm (Kartezjusz, Spinoza) a empiryzm (Berkeley, Hume);
ﬁlozoﬁa krytyczna Kanta; idealizm niemiecki; strukturalizm; fenomenologia;
najnowsze kierunki

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach oraz
zaliczenie na ocenę uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego obejmującego materiał
omawiany na wykładzie i ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.110.5cd02ﬀa11727.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z kluczową konstelacją problemowo-pojęciową wiedzy o kulturze,
elementarną terminologią metodologiczno-analityczną oraz historyczno-kontekstową zmiennością ich znaczeń,
której znajomość pozwala na czytanie i rozumienie (zróżnicowanych co do formy i skali trudności) tekstów
o kulturze, na identyﬁkowanie i odróżnianie zjawisk ważnych od mniej ważnych oraz na podejmowanie dyskusji,
jak też własnych zadań badawczych w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze oraz zjawiska,
problemy i procesy kultury, zwłaszcza współczesnej;
potraﬁ je powiązać z metodami i teoriami ich badania
oraz z pokrewną problematyką jak też metodami jej
badania w sąsiedzkich dyscyplinach nauk
humanistycznych i społecznych

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W07

egzamin pisemny

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

egzamin pisemny

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

, posługując się poznanymi pojęciami, metodami
i teoriami, analizować złożone teksty literackie
i kulturowe osadzając je w stosownym historycznoideowym kontekście poznawczym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego i odpowiedzialnego, opartego
na zdobytych kompetencjach, analizowania złożonych
tekstów i praktyk kulturowych oraz formułowania
własnych propozycji i hipotez interpretacyjnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Pojęcie kultury, historia kultury jako historia pojęć

W1, U1, K1

2.

Kultura a natura (znaczenia i wzajemne relacje pojęć od starożytności do
współczesności)

W1, U1, K1

3.

Kultura a cywilizacja (znaczenia i wzajemne relacje pojęć od nowożytności do
współczesności)

W1, U1, K1

4.

Kultura a życie (znaczenia i wzajemne relacje pojęć od nowoczesności do
współczesności)

W1, U1, K1

5.

Kultura a społeczeństwo (struktura społeczna) - znaczenie i wzajemne relacje
pojęć w XX i XXI wieku

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Kultura a kultury : wielokulturowość, multikulturalizm, kultura globalna a lokalna,
kultura dominująca a kultura mniejszości (znaczenie i relacje pojęć w ostatnim
półwieczu)

W1, U1, K1

7.

Kultura i język - kulturowe teorie języka, jego powstania i funkcji; literatura w
perspektywie kulturowej - kultura w perspektywie językowo-semiotycznej

W1, U1, K1

8.

Kultura i naród; tożsamość odkrywana a wynajdywana; literatura w perspektywie
etnicznej

W1, U1, K1

9.

Kultura a rytuał i religia ( obrzędy, symbole, mit, magia) - porządek , wartość,
sens

W1, U1, K1

10.

Kultura elitarna a popularna (masowa) - ich miejsce w obrębie współczesnej
cyberkultury

W1, U1, K1

11.

Kultura ludowa a współczesna kultura 'typu ludowego'; szlacheckość a chłopskość
kultury polskiej; obiegi literatury i sztuki w kulturze ogólnej i lokalnej

W1, U1, K1

12.

Kultura a polityka i ideologia ; analiza mechanizmów kulturowych i politycznych
na przykładzie dziejów relacji między cenzurą a literaturą i kulturą polską (od
początku do wspólczesności)

W1, U1, K1

13.

Kultura i człowiek (wybrane ﬁlozoﬁczne, socjologiczne i antropologiczne koncepcje
człowieka/podmiotu); tradycje i współczesność humanizmu wobec wyzwań, dążeń
i zadań współczesnego posthumanizmu

W1, U1, K1

14.

Nauka o kulturze - teorie kultury (przegląd zagadnień)

W1, U1, K1

15.

Współczesne badania kulturowe (kulturoznawstwo, cultural studies, zwrot
kulturowy)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu w formie testowej, sprawdzającego znajomość
zagadnień przedstawionych na wykładach
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Literatura w perspektywie antropologii kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.170.5cd426436c068.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami współczesnej antropologii literatury
i zdobycie przez nich kompetencji w tym zakresie. Założeniem przedmiotu jest również wprowadzenie studentów
we współczesne kierunki związane z antropologią kultury

C2

Celem ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich w kontekście podstawowych
kategorii kulturowo- antropologicznych. Ćwiczenia - prowadzone z pomocą rozpraw teoretycznych - opierają się
przede wszystkim na analizie tekstów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne kategorie antropologicznokulturowe i ich
powiązania z literaturą i jej badaniami

PAK_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

powiązania interdyscyplinarne i transdyscyplinarne
między antropologią kultury i antropologią literacką

PAK_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

stosować perspektywy antropologicznokulturowe
zarówno w ramach swoich badań, jak i komunikując
się na forach naukowych w odniesieniu
do lliteraturoznawstwa

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

analizować i interpretować utwory literackie czerpiąc
inspirację ze wspólczesnych teorii i tendencji
badawczych w antropologii kultury

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

K1

korzystania z nabytej wiedzy w celu rozwiązywania
zagadnień poznawczych , interpretacyjnych
wymaganych w ramach funkcjonowania
we wspólczesnym świecie . Potraﬁ wartosciować
i doceniać rolę literatury dostrzegając jej autonomię
i zarazem funkcję sprzyjająca rozumieniu świata,
drugiego człowieka i samego siebie

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

K2

wskazania w literaturze jej potencjału przekraczania
systemów poznawczych służących poszerzaniu
doswiadczenia, przyjęciu otwartej postawy wobec
kulturowej odmienności, jest gotów do przyjęcia
postawy opartą na rozumieniu różnic kulturowych

PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

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

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyznaczniki literackości a antropologia literatury wprowadzenie do problemów
interpretacji. Określenie perspektywy badawczej: antropologia kultury i literatura
Wprowadzenie w zagadnienia i kategorie antropologiczne. Powiązania między
antropologią literacką i antropologią literatury, wprowadzenie do problemów
interpretacji. Pojecie kanonu. Określenie perspektywy badawczej: antropologia
kultury i literatura Wprowadzenie w zagadnienia i kategorie antropologiczne.
Powiązania miedzy antropologią literacka i antropologią literatury ,

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Narracja - jako instrument poznania i rozumienia rzeczywistości; jako naturalna
dyspozycja człowieka, prastruktura mówienia o świecie a także jako kategoria
aksjologiczna. Pojęcie mitu w kulturze; relacja mit-literatura. 3) Czas i przestrzeń
jako kategorie antropologiczne a) kulturowe wzory doświadczania przestrzeni a
literatura - symbolika labiryntu, domu drogi, przestrzeni sacrum i profanum,
otwartej i zamkniętej, własnej -cudzej, centrum i pogranicza; pojecie miejsca i niemiejsca, ﬁgura ﬂaneura ( problem ﬂaneuse) itp), b) wizje czasu w kulturze i jego
odmiany, pamięć kulturowa, postpamięć, tradycja wynaleziona

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Zagadnienie podmiotowości; kategoria osoby i problem tożsamości. podmiot
nomadyczny, rola różnicy,Sposoby uobecnienia osoby w literaturze; tożsamość a
odmienność; obcość a identyﬁkacja; autokreacja, pisanie sobą, pisanie siebie; Ja Inny; zagadnienie autobiograﬁi 2) Literatura a stereotypy; wobec „Innego” ,
5)“Płeć kulturowa” jako kategoria analizy literackiej; wzorce literackie i kulturowe
(problem władzy, dominacji; tożsamości, stereotypy męskie i kobiece, itd).
Gender -literackie reprezentacje; metaforyka i symbolika 6) Somatopoetyka
kategoria ciała (wspólczesne perspektywy antropologiczne i literaturoznawcze)
natura – kultura a cielesnośc, kulturowe tworzenie ciała;kulturowe obrazy, wzory i
sposoby doświadczania cielesności ciało - władza ; władza - wiedza ; Abiekt.

W1, W2, U2, K1, K2

Od somatyzacji do desomatyzacji ; twarz. Ciało jako soma i ciało jako ﬂesh
mięsność. kulturowe znaczenie zmysłów ( zwłaszcza wzroku, dotyku, słuchu)
Antropologia afektów i emocji, kategoria wstydu, lęk w kulturze współczesnej;
antropologia narodzin Antropologia śmierci Człowiek a przedmiot: antropologia
rzeczy, afordancja. Biopoetyka, współczesne perspektywy biohumanizmu.
Kategoria mimesis w perspektywie antropologicznej, estetycznej
literaturoznawczej; uwikłanie kulturowe imitacji ; ( kat. pożądania mimetycznego teoria Girarda;) rytuały inicjacyjne, liminalnosć/ liminoidalność ( Turner) 7)
Zachowania społeczne, obrzędy kulturowe a literatura, Święto. Tabu detabuizacja i in: karnawałowe światoodczucie

4.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach; b) znajomość rozpraw naukowych
wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia; c) umiejętność analizy
tekstów literackich z wykorzystaniem kategorii antropologicznych. Zajęcia
po I semestrze kończą się sprawdzianem zaliczeniowym

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach; b) znajomość rozpraw naukowych
wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia; c) umiejętność analizy
tekstów literackich z wykorzystaniem kategorii antropologicznych. Zajęcia
po II semestrze kończą się sprawdzianem zaliczeniowym

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach; b) znajomość rozpraw naukowych
wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia; c) umiejętność analizy
tekstów literackich z wykorzystaniem kategorii antropologicznych.
Zaliczenie ćwiczeń po III semestrze.Zajęcia po III semestrze kończą się
egzaminem ustnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
przedmiot obowiązkowy
tak

Sylabusy
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Antyk i Biblia w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.130.1585141605.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi toposami i motywami dotyczącymi tradycji biblijnej oraz
grecko-rzymskiej, funkcjonującymi w nowożytnej literaturze europejskiej od Średniowiecza aż po schyłek wieku
XVII. Wykład ma uwrażliwić studentów na ﬁlologiczną i intertekstualną lekturę Biblii, uwolnioną od ideologizacji
i stereotypów, a także uświadomić słuchaczom problemy dotyczące wieloaspektowej interpretacji dzieł literatury
starożytnej w kontekście nowożytnych dokonań literackich.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

interdyscyplinarne powiązania literaturoznawstwa
z teologią, antropologią, ﬁlozoﬁą i estetyką; zna
i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
Biblii oraz literatury dawnej w kontekście innych sztuk.

PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa
w celu analizowania i interpretowania tekstów
literackich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny wiedzy z zakresu historii literatury
powszechnej, w szczególności historii literatury
i kultury biblijnej oraz grecko-rzymskiej, oraz
do wykorzystywania nabytej wiedzy w pracy
naukowej, kulturotwórczej i popularyzatorskiej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

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

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

I. Wykład wprowadzający: prolegomena historyczno- i teoretycznokulturowe do
tradycji biblijnej i grecko-rzymskiej w kulturze śródziemnomorskiej oraz
rozmaitych sposobów jej funkcjonowania w wiekach dawnych - w Polsce i Europie.
Traditio Judaica-Pagana-Christiana. Znaczenie myśli islamskiej dla kształtowania
się literatury europejskiej wieków dawnych. II. Monograﬁczne opracowanie
następujących kategorii, pojęć i zagadnień: 1) Pojęcie wartości w Biblii i kulturze
grecko-rzymskiej; 2) Twórca i tworzenie: dzieje pojęcia artifex w starożytności; 3)
Amor - caritas - cupiditas; 4) Tragedia i tragizm; 5) Pojęcie strachu w cywilizacji
staro- i nowożytnej; 6) Milczenie w Biblii i literaturze starożytnej; 7)
Nieporozumienia ﬁlologiczne - elementy hermeneutyki bibljinej; 8) Czas i pamięć
jako kategorie fundamentalne w ﬁlozoﬁi i literaturze starożytnej; 9) Apofatyka w
kulturze, ﬁlozoﬁi i teologii starożytnej; 10) Pieśń nad pieśniami - interpretacje i
rewokacje w kulturze nowożytnej; 11)Humor i ironia w Biblii i literaturze
starożytnej; 12) Ewolucje pojęcia humanizmu; 13) Gestyka biblijna: problemy
interpretacji; 14) Historia i teoria retoryki w aspekcie pragmatycznym oraz
oddziaływanie artis bene dicendi w kulturze i literaturze nowożytnej (do XVII w.);
15) Zoologia i botanika biblijna; 16) Pojęcie kłamstwa w ﬁlozoﬁi, literaturze i
kulturze staro- i nowożytnej; 17) Co to znaczy czytać? Legere ut interpretari w
tradycji śródziemnomorskiej; 18) Recepcja wybranych motywów biblijnych w
literaturze europejskiego Renesansu; 19) Motywy koheletyczne w literaturze
europejskiej; 20) Bogactwo źródeł paremiologii w kulturze Śródziemnomorza i jej
recepcja w literaturze nowożytnej; 21) Problem przemocy w kulturze i literaturze
starożytnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, test pisemny

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych faktów z historii europejskiej literatury dawnej (do końca XVII w.), elementarna wiedza na temat
historii ﬁlozoﬁi oraz mitologii, kultury i literatury starożytnej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Współczesne życie literackie i instytucje kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.110.5cd42643d714b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat instytucji kultury i współczesnego życia kulturalnego, naukowego
i artystycznego

C2

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat współczesnych nurtów i tendencji w naukach humanistycznych
i społecznych, a także w naukach o kulturze i sztuce

C3

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy zjawisk kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

69 / 339

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

instytucjonalne, ekonomiczne, medialne i społeczne
uwarunkowania twórczości kulturowej, zna
najważniejsze instytucje kultury i rozumie ich wpływ
na życie literackie.

PAK_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze teorie (historyczne i najnowsze)
opisujące złożone relacje kultury, społeczeństwa,
mediów i rynku.

PAK_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii, teorii
i ekonomii kultury do analizy twórczości literackiej
i życia literackiego w perspektywie instytucjonalnej
i socjologicznej; potraﬁ dostrzec i poddać krytycznej
ocenie złożone relacje kultury i ekonomii.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

posługiwać się pojęciami i modelami teoretycznymi
wypracowanymi przez najnowszą socjologię życia
literackiego oraz rozpoznawać kulturowy, społeczny
i ekonomiczny kontekst wcześniejszych propozycji
teoretycznych; w swoich analizach potraﬁ odnosić się
do tekstów źródłowych i aktualnego stanu badań,
gromadzić materiał badawczy i literaturę przedmiotu
oraz samodzielnie poszerzać wiedzę i kompetencje,
rozwijając umiejętności nabyte w ramach zajęć.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego uczestnictwa - jako badacz, odbiorca
i agent kultury - w życiu literackim i kulturalnym,
dostrzega ich instytucjonalny charakter i głębokie
związki ze społeczeństwem, mediami i ekonomią.
Dzięki nabytym kompetencjom i wiedzy student jest
gotów do krytycznej oceny zjawisk z zakresu szeroko
pojętej produkcji kulturowej oraz do skutecznego,
rzetelnego i świadomego działania w polu kultury
i w polu wiedzy na jej temat.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem konwersatorium są socjologicznoliterackie i ekonomiczne analizy
instytucji kultury i życia literackiego. Studenci zapoznają się z najnowszymi
koncepcjami teoretycznymi, które sytuują produkcję literacką w ramach sieci
złożonych i obustronnych relacji między różnymi kapitałami, kulturą, rynkiem,
mediami i społeczeństwem (m.in. P. Czapliński, J. Moran, J.F. English, J. Frow, P.
Bourdieu, A. Wernick), a na ich tle przedstawione zostaną modele historyczne. Na
zajęciach zostaną omówione i poddane krytycznej analizie przekształcenia
polskiego życia literackiego pod wpływem rynku, mediów masowych i nowej
organizacji społeczeństwa. Studenci zapoznają się ze zmianami w obrębie
warunków produkcji literackiej, jakie nastąpiły po roku 1989, ze szczególnym
uwzględnieniem takich jej kontekstów jak 1) rozwój infrastruktury wydawniczej, 2)
instytucje promujące literaturę, formujące hierarchię kulturową i zdolne do
konsekracji pisarzy (m.in. nagrody i festiwale literackie), 3) kultura promocyjna, 4)
kultura sławy, 5) marketing i ekonomia kultury, 6) obecność literatury i pisarzy w
mediach, 7) środowiska literackie. Wszystkie powyższe problemy zostaną
przedstawione w perspektywie socjologii i ekonomii kultury, co pozwoli omówić
życie literackie i produkcję literacką jako złożone systemy relacji, kwestionujące
wielką narrację na temat komercjalizacji sztuki i wykluczające proste podziały na
kulturę i rynek.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia kończą się testem zaliczeniowym, sprawdzającym znajomość
zaliczenie na ocenę problematyki i tekstów omawianych na zajęciach, a także umiejętność
korzystania z omówionych teorii i narzędzi analizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Nauki pomocnicze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.110.5cd02ﬀ377577.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie umiejętności niezbędnych studentkom/studentom do przygotowywania prac zaliczeniowych.

C2

Zapoznanie uczestników zajęć z metodami wyszukiwania danych w bazach bibliograﬁcznych przydatnych w pracy
polonisty.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu sporządzania bibliograﬁi i opisów bibliograﬁcznych.

C4

Zaznajomienie studentów/studentek z zasadami pisania prac naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

72 / 339

Wiedzy – Student zna i rozumie:
student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego.

PAK_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

student/ka potraﬁ wyszukiwać informacje
w bibliograﬁach ważnych dla badań literackich oraz
w źródłach internetowych i bazach danych dostępnych
w Bibliotece Jagiellońskiej.

PAK_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

student/ka potraﬁ przygotowywać podstawową pracę
badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego.

PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

student/ka potraﬁ sporządzić opis bibliograﬁczny
wydawnictw zwartych, ciągłych oraz artykułów.

PAK_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/owa do stałego rozwijania
i uzupełniania posiadanej wiedzy polonistycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady pisania prac naukowych - prace przygotowawcze, zasady kompozycji
tekstu naukowego.

U2

2.

Cechy stylu naukowego, przygotowanie konspektu i abstraktu pracy lub referatu.

U2

3.

Zajęcia w Bibliotece Jagiellońskiej.

U1

4.

Bibliograﬁe ważne w pracy polonisty (Polska Bibliograﬁa Literacka, Bibliograﬁa
Zawartości Czasopism, Bibliograﬁe bibliograﬁi polskich).

U1

5.

Źródła internetowe, ogólnodostępne polskie i zagraniczne wyszukiwarki i bazy
danych (Bazy Biblioteki Narodowej, Polona, Europeana, Google Scholar, Google
Books Search, BASE).

U1, K1

Sylabusy
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6.

Sporządzanie opisów bibliograﬁcznych i przypisów, zasady cytowania.

W1, U3

7.

Wykład "Ars Quaerendi Plus" - zasady korzystania z baz danych dostępnych w
Bibliotece Jagiellońskiej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach
(dopuszczalna jest jedna nieobecność), uczestnictwo w lekcji
zaliczenie na ocenę, projekt bibliotecznej i zajęciach w Bibliotece Jagiellońskiej oraz
przygotowanie konspektu i bibliograﬁi pracy semestralnej lub
rocznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

74 / 339

Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.160.5cd946599e024.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

kulturę duchową i materialną oraz myśl ﬁlozoﬁczną
okresu 1918-1945.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych
PAK_K1_U01,
metod teksty literackie, umieścić je w kontekście
PAK_K1_U03
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym.

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

opisać tematykę i główne idee literatury polskiej
omawianego okresu.

PAK_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla
kultury narodowej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze tendencje w literaturze polskiej i europejskiej po roku 1918. Szkoły,
kierunki, estetyki.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Życie literackie w II RP: główne ośrodki, grupy literackie i czasopisma.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Główne nurty w poezji dwudziestolecia międzywojennego.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Ważne zjawiska w prozie do 1945.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Dramat i teatr po 1918.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Twórczość pokolenia wojennego i literatura polska na emigracji.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Eseistyka i krytyka okresu międzywojnia oraz II wojny światowej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
frekwencja

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

frekwencja. Warunkiem zaliczenia kursu, na który składa się 60
egzamin ustny, zaliczenie godzin wykładu i 60 godzin i 60 godzin ćwiczeń jest zdanie
egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.160.62062fd75b3b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945

C2

Rozpoznanie najważniejszych procesów kształtujących obraz kultury i cywilizacji europejskiej w fazie wstępującej
nowoczesności

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

podstawowe metody interpretacji tekstów literackich
powstałych w okresie 1918-1945

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U1

zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych
PAK_K1_U01,
metod teksty literackie, umieścić je w kontekście
PAK_K1_U03
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

opisać tematykę i główne idee literatury polskiej
omawianego okresu

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

pod kierunkiem nauczyciela akademickiego tworzyć
teksty spełniające standardy rozpraw naukowych
w zakresie literaturoznawstwa

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla
kultury narodowej i regionalnej

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do ćwiczeń

35

przygotowanie referatu

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 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Nowoczesna poezja polska - źródła, programy, poetyki (poezja wobec historii,
tradycji literackiej i przemian cywlizacyjnych)

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Nowoczesność krytyczna: dramat i proza (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno
Schulz, Witold Gombrowicz)

W1, W2, U1, U3, K1

3.

Modernizm jako kryzys kultury. Krytyczne oblicza modernizmu

W1, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur,
udział w dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz
frekwencja. Praca zaliczeniowa: pisemna praca
interpretacyjna

Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę, esej dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca
zaliczeniowa: esej historycznoliteracki
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy oraz interpretacji dzieł literackich, orientować się w historii
literatury polskiej wcześniejszych epok, znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury

Sylabusy
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Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.160.620631d540be5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945 oraz kształcenie
umiejętności jej badania i interpretacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W07

zaliczenie ustne, esej

W2

różnorodne metody interpretacji tekstów literackich
powstałych w okresie 1918-1945

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie ustne, esej

U1

PAK_K1_U01,
zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
metod teksty literackie, umieścić je w kontekście
PAK_K1_U04,
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym
PAK_K1_U06

zaliczenie ustne, esej

U2

opisać tematykę i główne idee literatury polskiej
omawianego okresu

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U06

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tworzenia rzetelnych i poprawnych wypowiedzi
w mowie oraz piśmie, w poczuciu odpowiedzialności
za jakość debaty publicznej

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K06

zaliczenie ustne, esej

K2

określenia znaczenia literatury polskiej dla kultury
narodowej i regionalnej

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

25

przygotowanie referatu

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 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

25

przygotowanie referatu

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.

Krytyka literacka, eseistyka i koncepcje historycznoliterackie odnoszące się do
polskiej kultury literackiej lat 1918-1945 (koncepcja polskiej formacji
modernistycznej Ryszarda Nycza, twórczość Karola Irzykowskiego, manifesty
literackie i autokomentarze pisarzy i pisarek)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Poezja dwudziestolecia międzywojennego (a: poezja awangardowa jako
laboratorium artykulacji nowoczesnego doświadczenia; b: procesy demokratyzacji
poezji - jej związki z estradą, ﬁlmem i kabaretem; c: poezja wobec polityki II RP i
wobec II wojny światowej; d: poezja Bolesława Leśmiana jako projekt
postantropocentryczny)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Ważne zjawiska w prozie do 1945 roku (a: polskie próby nowoczesnego eposu:
Józef Wittlin, Maria Dąbrowska; b: proza awangardowa: Bruno Schulz, Witold
Gombrowicz; c: proza kobiet czy proza kobieca? Zoﬁa Nałkowska, Pola
Gojawiczyńska)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Dramat i teatr po 1918 (Teatr jako laboratorium życia społecznego: z repertuaru
"Reduty")

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie ustne, esej dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca zaliczeniowa:
pisemna praca interpretacyjna.

Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie ustne, esej dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca zaliczeniowa:
pisemna praca interpretacyjna.

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

Sylabusy

85 / 339

Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia. Kurs autorski C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.160.62306d7d6e981.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1918-1945

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

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

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U1

zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
metod teksty literackie, umieścić je w kontekście
PAK_K1_U03
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

opisać tematykę i główne idee literatury polskiej
omawianego okresu.

PAK_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

pod kierunkiem nauczyciela akademickiego tworzyć
teksty spełniające standardy rozpraw naukowych
w zakresie literaturoznawstwa

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia literatury i języka polskiego dla
kultury narodowej i regionalnej

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

35

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie referatu

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 3

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

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.

Główne nurty w poezji dwudziestolecia międzywojennego (poezja wobec historii,
tradycji literackiej i przemian cywlizacyjnych - programy poszczególnych grup
poetyckich, praktyka twórcza; awangarda w poezji)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Ważne zjawiska w prozie do 1945 roku (nowatorstwo w prozie: Wittlin, Schulz,
Gombrowicz)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Dramat i teatr po 1918 (Witkacy - teoretyk i dramaturg)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur,
udział w dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz
frekwencja. Praca zaliczeniowa: pisemna praca
interpretacyjna.

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę, esej dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca
zaliczeniowa: esej historycznoliteracki.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy i intrepretacji dzieł literackich, orientować się w historii literatury
polskiej wcześniejszych epok, znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki.

Sylabusy
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Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1E0.6204d33eef082.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie
wymienić najważniejsze dwudziestowieczne nurty
i szkoły teoretycznoliterackie oraz ich głównych
przedstawicieli

PAK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

powiązania interdyscyplinarne literaturoznawstwa
z antropologią, ﬁlozoﬁą i estetyką oraz podstawowe
metody analizy i interpretacji literatury w kontekście
innych sztuk

PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przygotowywać własne wystąpienia ustne i pisemne
oraz ocenić poprawność językową tekstów pisanych
i mówionych na poziomie normy wzorcowej
i użytkowej

PAK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystać metodologię badań literackich oraz
wiedzę z zakresu poetyki opisowej i teorii literatury
do prowadzenia pod kierunkiem opiekuna naukowego
indywidualnych lub zbiorowych prac badawczych
na podstawowym poziomie, a także do pisania prac
semestralnych, rocznych oraz rozprawy dyplomowej

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

wykorzystać uzyskaną świadomość metodologiczną
i teoretyczną do dalszego podnoszenia swoich
profesjonalnych kwaliﬁkacji oraz rozwijania nabytej
wiedzy

PAK_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny wiedzy literaturoznawczej oraz
współczesnych tendencji w humanistyce dzięki
uzyskanej świadomości metodologicznej i teoretycznej

PAK_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

roli literatury w życiu społecznym i aktywnie
uczestniczy w działaniach na rzecz podniesienia
poziomu komunikacji społecznej oraz kultury dialogu

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

WERSYFIKACJA
1. Wersologia a wersyﬁkacja. Metryka. Systemy wersyﬁkacyjne wiersza polskiego.
Typologia form wierszowych: wiersz biały i rymowy, stychiczny i stroﬁczny,
metryczny (numeryczny) i niemetryczny (nienumeryczny), nieregularny, wolny.
Pojęcie wersu i węzłowych punktów wersu (średniówka, klauzula).
2. Wiersz a rym. Typowe cechy, postać, układ i funkcje rymów. Typologia zjawisk
rymowych. Rym średniowieczny. Średniowieczny wiersz zdaniowo-rymowy.
3. Wiersz sylabiczny. Konstanty wersyﬁkacyjne. Przerzutnia. Sylabizm ścisły i
względny. Podstawowe rozmiary sylabiczne wiersza polskiego: siedmio-, ośmio-,
jedenasto-, trzynastozgłoskowiec.
4. Wiersz sylabotoniczny. Geneza i cechy sylabotonicznego systemu
wersyﬁkacyjnego. Stopy: jamb, trochej, daktyl, amﬁbrach, anapest, peon III.
Kataleksa, hiperkataleksa.
5. Wiersz sylabotoniczny cd. Diereza, cezura, tok krzyżowy. Polski heksametr.
Ćwiczenia praktyczne: analizy budowy stopowej wiersza na wybranych
przykładach.
6. Wiersz toniczny. Geneza i konstanty wersyﬁkacyjne. Typowe formaty. Zestroje
akcentowe prymarne, ściągnięte, rozłamane.
7. Stroﬁka. Strofa otwarta i zamknięta. Typologia strof. Strofa hejnałowa,
mickiewiczowska, spenserowska, stanisławowska.
8. Wiersz wolny i awangardowy: problemy charakterystyki historycznej i
systemowej. Główne odmiany współczesnego wiersza wolnego. Wiersz
różewiczowski, wiersz postawangardowy. Analiza wybranych przykładów.

W1, U1

2.

GENOLOGIA
1. Genologia. Rodzaj – gatunek – odmiana gatunkowa. Kryteria podziału na
rodzaje i gatunki literackie. Gatunki z perspektywy nadawcy i odbiorcy.
Hermeneutyka form gatunkowych. Problem „czystości” gatunkowej i krzyżowania
się form rodzajowych i gatunkowych. Gatunki „zmącone”.
2. Epika – cechy rodzajowe. Epika wierszowana i prozaiczna. Tradycyjne formy
epickie: epos starogrecki, rzymski, średniowieczny (rycerski i ludowy),
renesansowy, poemat heroikomiczny, epika romantyczna. Epos a powieść.
3. Epika cd. Podstawowe gatunki epickie. (ﬁkcyjne, autobiograﬁczne,
dyskursywne). Narrator. Sytuacja a perspektywa narracyjna. Formy i typy narracji.
Formy hybrydyczne i pograniczne.
4. Liryka – cechy rodzajowe. Poezja – wiersz – liryka. Charakterystyka i typy
monologu lirycznego. Liryka pośrednia i bezpośrednia. Model liryki nowoczesnej:
jej cechy i funkcje.
5. Liryka cd. Podmiot liryczny. Monolog liryczny. Sytuacja liryczna. Klasyﬁkacja
form lirycznych: gatunki liryczne, liryka a inne formy wypowiedzi poetyckiej.
6. Dramat – cechy rodzajowe. Literacka i teatralna teoria dramatu. Pochodzenie
dramatu – geneza tragedii, jej budowa i funkcje. Gatunki dramatyczne: tragedia,
komedia, tragifarsa, średniowieczne formy dramatyczne: misterium, moralitet.,
dramat nowożytny i nowoczesny. Budowa dramatu. Postaci, monolog, dialog,
akcja, didaskalia.
7. Wersyﬁkacja i genologia w kontekście interpretacji. Znaczenie analizy
wersyﬁkacyjnej dla całościowej interpretacji utworu poetyckiego. Cechy
genologiczne i ich wkład w całościową interpretację dzieła literackiego.

W1, U1

Sylabusy

93 / 339

3.

KOMPOZYCJA
1. Kompozycja: informacje wstępne. Stylistyka a kompozycja literacka.
Podstawowe kategorie kompozycyjne. Dominanta kompozycyjna. Kompozycja
zamknięta i otwarta (ich typy). Kompozycja sternowska.
2. Kategoria mimesis. Dzieje pojęcia i jego główne odmiany. Pojęcie mimesis u
Platona i Arystotelesa. Typy naśladowania, mimesis a realizm, mimesis językowa,
krytyczna, funkcje mimesis.
3. Fikcja literacka. Fakt a ﬁkcja – źrodłosłowy. Deﬁnicja ﬁkcji, pojęcie quasi-sądu.
Różne typy ﬁkcyjności. Fakcja i metaﬁkcja. Literatura non-ﬁction i jej warianty.
4. Świat przedstawiony dzieła literackiego. Deﬁnicja pojęcia; poetyka realistyczna
i fantastyczna; składniki świata przedstawionego.
5. Czas w dziele literackim. Relacja i prezentacja (relacje czasowe a genologia),
czas fabuły i narracji, dystans narracyjny, kompozycja czasu (chronologiczna,
achronologiczna) i jej komplikacje (np. retrospekcja, regresja, antycypacja,
retardacja, inwersja, elipsa).
6. Przestrzeń w dziele literackim. Kategorie przestrzenne a semantyka. Przestrzeń
a miejsce, tradycyjne i krytyczne ujęcie miejsca, miejsce literackie w perspektywie
W1, U1
geopotyki. Czas i przestrzeń w dziele literackim: chronotop, czas
uprzestrzenniony, forma przestrzenna. Przestrzenność książki – przestrzeń
graﬁczna tekstu.
7. Fabuła i formy podawcze narracji. Schemat fabularny i układ fabularny; fabuła a
narracja. Akcja – wątek – motyw. Fabularność – epizodyczność – afabularność.
Opowiadanie i opis, monolog i dialog, ich funkcje i związki.
8. Typy narratorów i sytuacji narracyjnych. Narrator auktorialny, personalny,
neutralny, pierwszoosobowy. Głos postaci a wypowiedź narratora (mowa
niezależna, zależna, pozornie zależna). Określanie pozycji narratora (autonomia,
zakres wiedzy, dystans, punkty widzenia itd.).
9. Relacje osobowe. Role komunikacyjne podmiotu, status podmiotu w tekście.
Autor jako osoba i funkcja, poglądy autora a status wypowiedzi literackich.
Wewnątrztekstowe i zewnątrztekstowe instancje nadawcze: narrator/podmiot
liryczny – nadawca utworu/dysponent reguł tekstowych/podmiot czynności
twórczych – autor zewnętrzny. Formy obecności odbiorcy i ich rola w tekście
literackim. „Odejście, śmierć i powrót” autora; depersonalizacja, autokreacja,
podmiot autobiograﬁczny, sylleptyczny.

4.

ANALIZA I INTERPRETACJA DZIEŁA LITERACKIEGO
1. Analiza a interpretacja. Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła
literackiego. Podstawowe informacje i rozróżnienia. Tendencje obiektywistyczne,
subiektywistyczne i „interakcyjne” w dwudziestowiecznych teoriach interpretacji.
(Sugerowana lektura: J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła
literackiego lub tegoż, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej) lub tegoż, Miejsce
interpretacji, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie. Prace wybrane, t.IV, red. i
wstęp W. Bolecki, Kraków 2000).
2. Współczesne teorie interpretacji: wybrane nurty i zagadnienia. [Do wyboru dla
prowadzącej/prowadzącego ćwiczenia z podanej listy zagadnień]
„New criticism” i metoda close reading. Niemiecka „szkoła interpretacji (Kunst der
W2, U1
Interpretation). Szkoła genewska („krytyka genetyczna” i „krytyka tematyczna”).
Krytyka archetypiczna i mitograﬁczna (C. G. Jung, N. Frye). Interpretacja
psychoanalityczna. Lektura poststrukturalistyczna i intertekstualna.Spór o
prawomocność interpretacji. Interpretacja a użycie. Interpretacja i
nadinterpretacja. Teorie neopragmatyczne. „Wspólnota interpretacyjna”.
Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji. Pluralizm interpretacyjny. Lektura a
interpretacja. „Przyjemność tekstu”. Interpretacja po zwrocie kulturowym. Etyka
lektury. Konteksty antropologiczne i poetyka doświadczenia. Krytyka
postkolonialna. Nowy historyzm. Interpretacja a ideologia. Polityczność
interpretacji. Krytyka genderowa, feministyczna i queerowa (gay studies, men’s
studies). Ciało i płeć w kontekście interpretacji tekstu literackiego.

Sylabusy
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TEORIA LITERATURY
1. Wyznaczniki literatury.
2. Rosyjska szkoła formalna.
3. Strukturalizm. Morfologia bajki.
4. Michaił Bachtin. Różnojęzyczna mowa w powieści.
5. Hermeneutyka literacka i ﬁlozoﬁczna.
6. Psychoanaliza i psychologia głębi w badaniach literackich.
7. Fenomenologia w badaniach literackich. Ingardenowska teoria budowy dzieła
literackiego.
8. Estetyka recepcji i odbioru.
9.Semiotyka.
10. Socjologia literatury.
11. Narratologia.
12. Intertekstualność.
13. Poststrukturalizm.
14. Dekonstrukcja.

5.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Regularna obecność i aktywność na zajęciach (trzy
nieobecności powodują konieczność zaliczenia materiału
podczas dyżuru). Zaliczenie testu pisemnego obejmującego
wiedzę z zakresu wersyﬁkacji i genologii.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Regularna obecność i aktywność na zajęciach (trzy
nieobecności powodują konieczność zaliczenia materiału
podczas dyżuru). Przygotowanie pracy pisemnej o charakterze
analityczno-interpretacyjnym z wykorzystaniem uzyskanej
wiedzy z zakresu poetyki i metod analizy dzieła literackiego.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularna obecność i aktywność na zajęciach (trzy
nieobecności powodują konieczność zaliczenia materiału na
dyżurze). Uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego kolokwium
zaliczeniowego obejmującego lektury z zakresu teorii literatury
omawiane podczas zajęć w semestrze czwartym.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literatura mniejszości narodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.120.5cd4264498ec9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna najważniejszych przedstawicieli i zjawiska literatur
mniejszości, zna i rozumie zasady periodyzacji tych
zjawisk w kontekście literatury polskiej i światowej.

PAK_K1_W01

egzamin ustny

W2

różnorodność językową i dialektalną reprezentowaną
w omawianych utworach literackich, rozumie jej
przyczyny historyczne i uwarunkowania geograﬁczne.

PAK_K1_W05

egzamin ustny

dokonać adekwatnej historycznie analizy i interpretacji
PAK_K1_U01
tekstów należących do literatur mniejszości.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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korzystać z materiałów źródłowych i podstawowych
narzędzi biobibliograﬁcznych potrzebnych do analizy
i interpretacji tekstów należących do literatur
mniejszości.

PAK_K1_U03

egzamin ustny

K1

krytycznej oceny znaczenia wspólnotowego
dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych
i artystycznych.

PAK_K1_K06

egzamin ustny

K2

krytycznej oceny znaczenia idei wielokulturowości,
pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego
z perspektywy uczestnika i współtwórcy kultury
polskiej.

PAK_K1_K06

egzamin ustny

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

45

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 mniejszości w kulturze dawnej Polski (Niemcy, Żydzi, Rusini, Litwini).
Niemiecka literatura Torunia i Gdańska. Literatura hebrajska. Literatura w jidysz.
Literatura ruska w języku polskim. Początki narodowej literatury białoruskiej w XIX
w. Początki narodowej literatury litewskiej w XIX w. Trójjęzyczna literatura
żydowska w Dwudziestoleciu. Literatury ukraińska, białoruska i litewska w
Dwudziestoleciu. Piśmiennictwo Cyganów – Papusza.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestniczenie w zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kultura języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.120.5cd425ef2c7eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej
i jej form językowych.

C2

Zdobycie umiejętności oceny poprawności językowej tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy
wzorcowej i użytkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

najczęściej popełniane błędy językowe oraz przyczyny
ich powstawania;

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe elementy polskiej normy językowej
(wzorcowej i użytkowej);

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

źródła współczesnej normy (słowniki, poradnie
językowe, Rada Języka Polskiego; polityka językowa)
oraz formy upowszechniania kultury języka.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

świadomie i krytycznie oceniać teksty pod kątem
normatywnym;

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

U2

świadomie oraz krytycznie oceniać i wyjaśniać
innowacje językowe;

PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

poprawiać teksty zawierające błędy językowe.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

rozstrzygania wątpliwości, udzielania porad oraz
upowszechniania pożądanych postaw językowych;

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

wykonanie ćwiczeń

10

Sylabusy
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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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw gramatyki opisowej oraz podstawowych terminów z zakresu językoznawstwa.

Sylabusy
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Interpretacja dzieła teatralnego i performatywnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1A0.6204faac134ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazaniem studentom podstawowej wiedzy z zakresu analizy i interpretacji dzieła teatralnego
i performatywnego.

C2

Zapoznanie studentów z najnowszą historią polskiego teatru na przykładzie wybranych wydarzeń i projektów.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów i wyzwań związanych z badaniem nurtów, zjawisk występujących
we współczesnym teatrze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe metody analizy i interpretacji utworów
teatralnych i performatywnych

PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą
terminologię i pojęcia w zakresie wiedzy o teatrze

PAK_K1_W03

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ przygotować prace pisemne o charakterze
interpretacyjnym, sformułować problem badawczy
oraz potraﬁ prezentować efekty swoich analiz podczas
wystąpienia ustnego

PAK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
w różnych źródłach, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji dotyczących zjawisk
teatralnych i performatywnych

PAK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych

PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez
całe życie

PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnej lub zespołowej realizacji wyznaczonych
zadań

PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie pracy semestralnej

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

1.

Analiza i interpretacja wybranych spektakli teatralnych i performansów.

W1, U3

Sylabusy
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2.

Zapoznanie studenta z charakterystycznymi zjawiskami współczesnego teatru i
jego pograniczy oraz teoriami inspirującymi twórców i badaczy.

W2

3.

Pogłębienie wiedzy studenta na temat budowy dzieła teatralnego.

W2, U2

4.

Pokazanie studentowi wielopłaszczyznowości medium teatralnego oraz
powiązanych z tym możliwości interpretacyjnych.

W1, U2, U3, K1

5.

Wyposażenie studenta w narzędzia umożliwiające krytyczne
omówienie/zrecenzowanie omawianych tekstów kultury, w tym sztuk
performatywnych i teatralnych.

W1, U1, K2

6.

Uwrażliwienie studenta na oddziaływanie struktury materii omawianych tekstów
kultury, a co za tym idzie, sztuki teatralnej i performatywnej w ogóle.

U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Interpretacja muzyki i fonosfery
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1A0.5cd4264f01cc5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy na temat współczesnych nurtów i tendencji w naukach
humanistycznych oraz w naukach o kulturze i sztuce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent rozumie złożoność muzycznych tekstów
kultury wynikającą z ich funkcjonowania w kontekście
rozmaitych zjawisk artystycznych, socjologicznych,
politycznych, ekonomicznych itd.

PAK_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

absolwent poznaje metody analizy i interpretacji
złożonych muzyczno-literacko-widowiskowych tekstów
kultury.

PAK_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska
z zakresu wiedzy o kulturze i antropologii widowisk,
które dotyczą muzyki i muzyczności.

PAK_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

absolwent potraﬁ formułować rzeczowe argumenty,
oceniać teksty kultury muzycznej według określonych
kryteriów, a także oceniać użyteczność koncepcji
naukowych do opisu utworów artystycznych. Potraﬁ
wyrażać swoje opinie w formie dyskusji.

PAK_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

absolwent potraﬁ wykorzystać wiedzę na temat
rozmaitych metodologii oraz narzędzi analitycznoopisowych do samodzielnego interpretowania
otaczających go tekstów kultury, a co za tym idzie pełnego i świadomego uczestniczenia w kulturze.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

absolwent zdaje sobie sprawę z roli dziedzictwa
muzycznego w procesie integracji społecznej, rozumie
dynamikę tego procesu i potraﬁ wziąć w nim udział
jako badacz lub komentator.

PAK_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

absolwent jest gotów do krytycznej, rzeczowej oceny
muzycznych tekstów kultury.

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z przykładowymi tekstami interpretacyjnymi i dyskusja na temat
problemów metodologicznych związanych z interpretacją utworów muzycznych.

W1

2.

Sytuacyjne wprowadzanie informacji o obowiązujących w polskiej nauce
najistotniejszych ujęciach metodologicznych oraz interpretacyjno-opisowych,
doraźne uruchamianie kontekstów z zakresu intermedialności, somatoestetyki,
performatyki, antropologii widowisk itd.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Analiza i interpretacja dzieł muzycznych: utwór muzyczno-słowny (piosenka w
wersji studyjnej, poezja jako tekst piosenki, teksty piosenek wydane w formie
tomów wierszy, projekty literacko-muzyczne).

U2, K1, K2

4.

Analiza i interpretacja dzieł muzycznych: utwór muzyczno-słowno-widowiskowy,
wykonanie utworu na żywo.

U2, K1, K2

5.

Analiza i interpretacja dzieł muzycznych: utwór muzyczny jako element większego
widowiska.

U2, K1, K2

6.

Analiza i interpretacja dzieł muzycznych: fonosfera i przestrzeń dźwiękowa.

U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
umiejętność myślenia o języku jako o systemie, znajomość podstawowych kategorii z zakresu fonologii

Sylabusy
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Zagadnienia empatii w literaturze XX i XXI wieku (od współodczuwania
do partycypacji i biohumanistyki)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1A0.620cfbfbd7abf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi rozumieniami kategorii empatii we współczesnej
antropologii literatury i zdobycie przez nich kompetencji w tym zakresie. W obręb tych kompetencji wchodzi m.in.
zapoznanie się ze sporami wokół empatii, z rysem historycznoliterac-kim i literaturoznawczym, a także
umiejętność analizy tej kategorii w tekstach literackich w perspektywie powiazań miedzy współodczuciem
i współczuciem, gościnnością i tym co ludzkie i nie-ludzkie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

powiązania interdyscyplinarne literaturoznawstwa
z antropologią, ﬁlozoﬁą i estetyką;

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

egzamin ustny

W2

współczesne tendencje w humanistyce,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień empatii,
gościnności i relacji między tym, co ludzkie i nie ludzkie w powiązaniu ze współczesną literaturą.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W04,
PAK_K1_W07

egzamin ustny

U1

wykorzystywać narzędzia poetyki opisowej do analizy
utworów literackich w kontekście przemian
narracyjnych (od teorii punktów widzenia do gry
zaimkami osobowymi), a zatem takich strategii, które
przyczyniły się do uobecnienia współodczuwania
w literaturze.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

U2

interpretować utwory literackich w kontekście
przemian genologicznych i odmian literatury
(literatura science ﬁction, narracja biograﬁczna
i quasi-biograﬁczna i in.).

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

egzamin ustny

U3

wykazać się orientacją w problemach współczesnych
teorii empatii.

PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej postawy wobec współczesnych sporów
na temat empatii.

PAK_K1_K01

egzamin ustny

K2

wykorzystania swej wiedzy w pracy naukowej , a także
kulturotwórczej.

PAK_K1_K02

egzamin ustny

K3

poprawnego wartościowania i krytycznej oceny
aktualnych zjawisk kulturowych dzięki analizie
współczesnych tendencji w rozumieniu empatii,
współczucia i in. oraz ich obecności w dyskursie
naukowym, a przede wszystkim w literaturze.

PAK_K1_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Spotkania będą poświęcone: rozumieniu empatii w dyskursie literaturoznawczym,i
antroplogiczno-kulturowym, a także ﬁlozoﬁcznym. Przedmiotem spotkań będą
relacje między praktyką artystyczną a dyskursem kulturowym, między
konstruowaniem podmiotu a relacjami międzyludzkimi, a także miedzy tym, co
ludzkie i nie-ludzkie Dokładnej analizie poddana zostanie kategoria empatii w jej
wymiarze epistemologicznym, metaﬁzycznym, etycznym i estetycznym m.in. w
powiązaniu z innymi sztukami. Będziemy się też zajmować zagadnieniem empatii
w dobie antropocenu w ramach szeroko pojętego biohumanizmu . Zajęcia zostaną
przeprowadzone w oparciu o teksty naukowe, przede wszystkim jednak w oparciu
o analizę utworów literackich.

W1, U3, K1

2.

Spotkania będą poświęcone zagadnieniom empatii w narracji literackiej w ujęciu
historycznym od teorii punktów widzenia do gry zaimkami osobowymi;
narracyjnym strategiom w perspektywie współodczucia i identyﬁkacji w
poszczególnych odmianach od form gatunkowych (np. narracja biograﬁczna) po
szersze kategorie (fantastyka naukowa: Ph. Dick, U. LeGuin, St. Lem, J. Dukaj)

W2, U1, U2, U3, K2

3.

Zajecia w ramach opcji będą też poświęcone kwestiom intelektu ucieleśnionego,
takim jak rola cielesności, zmysłów, afektów, emocji, interakcja i identyﬁkacja,
empatia idopatyczna i heteropatyczna. Będziemy się też zajmować zagadnieniem
wyjścia poza doświadczenie człowieka (symbiont, biohumanizm) i relacjami
miedzy empatią i gościnnoscią, powiązaniem miedzy współodczuciem i
współczuciem.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecnosc na zajeciach, aktywny udział
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Myślenie, sztuka, zaangażowanie. Humanistyka dziś
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1A0.620514dc1fc64.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami i sposobami myślenia o wiedzy (wiedza zaangażowana,
krytyczna, pragmatyczna, usytuowana, rozum instrumentalny)

C2

Uświadomienie uczestnikom kursu znaczenia przemian i różnic w obrębie wiedzy humanistycznej (jej
heterogeniczny charakter), oraz polityczno-etyczny charakter działań i operacji epistemologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

współczesne teorie i praktyki wiedzy humanistycznej;
ma świadomość zmian, jakie zaszły i zachodzą
w obrębie różnych paradygmatów humanistyki jako
teorii poznania i sposobów zaangażowania
politycznego oraz społecznego

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W04,
PAK_K1_W07

egzamin ustny

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się narzędziami krytycznych teorii wiedzy,
potraﬁ wyznaczyć interesujące go pole wiedzy
w powiązaniu z innymi problemami, potraﬁ
zdeﬁniować problem badawczy i przeprowadzić
dowód/argument w mowie i na piśmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

traktowania nabytej wiedzy jako wstępnego warunku
krytycznego i etycznego myślenia w obrębie
zbiorowości oraz na rzecz procesów upodmiotowienia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do zajęć

20

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. Teoria poznania jako praxis krytyczna
-problemy wiedzy usytuowanej (czym są: pojęcie, myślenie, reﬂeksja,
samowiedza, ﬁgura, analogia, struktura, paradygmat)
W1, K1

1.
-epistemologia nauki i forma życia (Foucault, Agamben)
-dialektyka oświecenia (czy rozum jest mitem? T. W. Adorno, M. Horkheimer,
Dialektyka oświecenia)

Sylabusy
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2. Sztuka jako symptom współczesności
-pojęcie symptomu, kategorie długiego trwania, anarchronizmu, sceny pierwotnej;
nowe ujęcia temporalności
W1, U1, K1

2.
- estetyka jako forma współdzielenia świata i sztuka koszmar partycypacji (J.
Ranciere, C. Bishop)
- nowe deﬁnicje eksperymentu
3. Skuteczność i ograniczenia zaangażowania
- czy każde działanie jest polityczne? polityczność myślenia (pojęcie polityczności,
autonomia i heteronomia, emancypacja)

3.

W1, U1, K1

- awanagarda i zmiana społeczna: dwa modele angażującego myślenia (J. Beyus,
B. Brecht; A. Żmijewski, P. Althamer, Orlan)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość całej problematyki omawianej podczas zajęć znajomość
wszystkich lektur obowiązkowych oraz jednej (wybranej) z listy
nieobowiązkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
- znajmość podstawowych teorii badań literackich i kultorowych
- ogólna wiedza o intelektualnych , kulturowych i estetycznych zjawiskach współczesności
- ogólna wiedza na temat teorii krytycznych (w tym zwłaszcza politycznych)

Sylabusy

116 / 339

Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.1586154621.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów ze zjawiskami i procesami określającymi specyﬁkę literatury polskiej okresów:
oświecenia i romantyzmu - zarówno w kontekście różnic zarysowujących się pomiędzy tymi ostatnimi, jak
i w perspektywie kulturowej ciągłości rodzimego piśmiennictwa.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie procesy dokonujące się
w obrębie literatury polskiej doby oświecenia
i romantyzmu, widząc je w perspektywie rodzimego
piśmiennictwa wcześniejszych stuleci oraz zjawisk
zachodzących w literaturze europejskiej wieków: XVIII
i XIX. Student zna i rozumie kulturowy kontekst
twórczości literackiej każdego z wymienionych
okresów, co pozwala mu odczytywać ją w różnych
porządkach znaczeniowych i sytuować w perspektywie
innych aspektów życia społecznego.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ objaśnić naturę najważniejszych
procesów występujących w literaturze polskiej czasów
oświecenia i romantyzmu oraz opisać ich
uwarunkowania estetyczno-kulturowe. Student potraﬁ
diagnozować problemy związane z hierarchizowaniem
zjawisk literackich współtworzących piśmiennictwo
wymienionych okresów i umieszczaniem tych zjawisk
na tle dokonań kultury europejskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do kompetentnego wypowiadania
się na temat zjawisk wyznaczających kształt literatury
wieków: XVIII i XIX oraz uwidaczniających się w niej
procesów kulturowych, tendencji estetycznych
i sposobów myślenia. Student jest gotów
do rzetelnego, osłabiającego znaczenie stereotypów
i szablonów pojęciowych, odbioru piśmiennictwa
czasów oświecenia i romantyzmu oraz
do wykorzystywania wiedzy na jego temat w dyskursie
dotyczącym złożoności i swoistości kulturowego
dziedzictwa Polaków.

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
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Oświecenie jako formacja kulturowa i okres literacki – źródła ideowe/ﬁlozoﬁczne a uwarunkowania natury
historycznej i społeczno-politycznej.
Czasy saskie – literackie zwiastuny „wieku świateł” w Polsce w kontekście zjawisk występujących w innych
dziedzinach życia społecznego (szkolnictwo, nauka, prasa, teatr).
Główne ośrodki kultury polskiego oświecenia (zwłaszcza: dwór królewski, Puławy – siedziba Czartoryskich,
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie); najważniejsze prądy literackie oraz nurty estetyczne okresu na
tle procesów dokonujących się w piśmiennictwie i sztuce Zachodu.
Znaczenie inicjatyw podejmowanych przez ośrodek stanisławowski (m. in.: „Monitor”, powstanie sceny
narodowej, Szkoła Rycerska) dla kształtowania się nowego, odmiennego od sarmackiego, modelu pojmowania
świata i człowieka.
Przed pierwszym rozbiorem – dydaktyczno-publicystyczna dominanta twórczości oświeconych w świetle
ówczesnych sporów światopoglądowych i charakteru literatury nieelitarnej (np. utworów z kręgu barskiego).
Ignacy Krasicki – oryginalność i wszechstronność pisarza a znaczenie jego dzieła dla obrazu literatury
rodzimego oświecenia.
Przemiany w polskiej prozie (także nieﬁkcjonalnej) w drugiej połowie XVIII wieku wobec tradycji retorycznej i
w perspektywie dyskusji nad literacką rangą języka narodowego.
Formy i tonacje twórczości poetyckiej w czasach „stanisławowskich” a przynależność środowiskowa oraz
wybory estetyczno-ideowe autorów.
Funkcje oświeceniowego dramatu przed rokiem 1795 w kontekście kształtu życia teatralnego okresu –
komedia jako dominująca konwencja gatunkowa w ówczesnym piśmiennictwie tego rodzaju.
Piśmiennictwo doby Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego – jego polityczny wymiar a stosunek
twórców do tradycji literackiej.
Życie kulturalne/literackie na ziemiach polskich (i na emigracji) po trzecim rozbiorze – reakcje pisarzy na
utratę niepodległości, tematyka i proﬁl artystyczny ich dzieł.
Klasycyzm postanisławowski – specyﬁka zjawiska w perspektywie zagrożenia utratą narodowej tożsamości w
nowych dla Polaków realiach politycznych.
1.

Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, polityk, autorytet. Nie tylko literacka sylwetka „człowieka-Polski” jako
szczególne świadectwo związków między dziedzictwem oświecenia a wolnościowym aspektem kultury
romantyzmu.

W1, U1, K1

Początki romantyzmu w literaturze polskiej wobec estetyczno-ideowego oddziaływania literatury
zachodnioeuropejskiej (szczególnie anglo- i niemieckojęzycznej) – tło ﬁlozoﬁczne, konteksty kulturowe,
inspiracje artystyczne.
Znaczenie wystąpienia Adama Mickiewicza – przedpowstaniowa twórczość poety jako manifestacja
romantycznej świadomości.
„Nowa epoka poezji polskiej” w świetle polemik między klasykami a romantykami.
Rozwój prozy powieściowej w piśmiennictwie polskim lat 20. XIX wieku – odmiany gatunkowe, problematyka,
uwarunkowania fabularno-narracyjne i typy bohaterów.
Twórczość i działalność społeczno-polityczna Adama Mickiewicza w okresie międzypowstaniowym.
Pisarstwo Zygmunta Krasińskiego – proﬁl aksjologiczny a sposób widzenia dziejów (od młodzieńczych
eksperymentów prozaika po mesjanizm poety-wieszcza).
Dzieła poetyckie i dramaturgia Juliusza Słowackiego w perspektywie jego historiozoﬁi oraz wyborów ideowych
i estetycznych. Legendarne pradzieje narodu oraz idee słowianoﬁlskie jako przedmiot zainteresowania
polskich twórców, badaczy i myślicieli wieków: XVIII i XIX.
Wielka Emigracja jako zjawisko kulturowe – jego wpływ na postrzeganie literatury romantycznej a życie
literackie na ziemiach polskich w latach 1831-1863.
Twórczość dramatyczna Aleksandra Fredry wobec najważniejszych tendencji w piśmiennictwie tego rodzaju
po upadku powstania listopadowego.
Kraszewski i inni... – kierunki rozwoju rodzimej prozy ﬁkcjonalnej pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia w
kontekście zapowiedzi twórczości dojrzałego realizmu.
Wymiary ludowości w dziełach pisarzy (różnych generacji) doby romantyzmu – obraz świata a forma literacka
i charakter/funkcja utworów.
Oblicza polskiej poezji czasów polistopadowych na tle kształtu i oczekiwań krytyki literackiej tamtego okresu.
Cypriana Kamila Norwida spory z polskim romantyzmem w świetle zadań artysty, koncepcji sztuki i reﬂeksji
nad kształtem wspólnoty.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Regularna obecność na wykładzie. Kurs zakończony jest egzaminem po II
semestrze.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Regularna obecność na wykładzie. Kurs zakończony jest egzaminem po II
semestrze.
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Literatura oświecenia i romantyzmu – ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.62064e6f7351c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykształcenie u studentów umiejętności wielokontekstowej analizy dzieł literackich, ze szczególnym
uwzględnieniem tekstów ilustrujących najważniejsze (tak w wymiarze estetycznym, jak i ogólnokulturowym)
zjawiska/procesy zachodzące w polskim piśmiennictwie okresów: oświecenia i romantyzmu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie najważniejsze zjawiska
literackie (prądy, konwencje gatunkowe, style,
autorzy, dzieła) okresów oświecenia i romantyzmu,
należycie umiejscawiając je w różnych kontekstach:
PAK_K1_W01,
estetycznym, ideowym, historycznym, społecznym,
PAK_K1_W02,
językowym. Student zna i rozumie pojęcia pozwalające
PAK_K1_W06
mu we właściwy sposób - z uwzględnieniem
rozmaitych płaszczyzn istnienia dzieła - analizować
utwory literackie powstałe w kolejnych fazach
oświecenia i romantyzmu.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować i odczytywać dzieła
literackie doby oświecenia i romantyzmu,
umieszczając je odpowiednio w porządku
historycznoliterackim, dostrzegając ich gatunkową,
językową i estetyczną specyﬁkę, oraz trafnie
określając występującą w nich hierarchię znaczeń.
Student potraﬁ przygotować pracę o proﬁlu
historycznoliterackim, korzystając z literatury
przedmiotu i wykorzystując metody badawcze
poznane przez niego podczas omawiania na zajęciach
poszczególnych aspektów kolejnych utworów
literackich.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do kompetentnego wypowiadania
się na temat zjawisk wyznaczających kształt literatury
wieków: XVIII i XIX oraz uwidaczniających się w niej
procesów kulturowych, tendencji estetycznych
i sposobów myślenia. Student jest gotów
do rzetelnego, osłabiającego znaczenie stereotypów
i szablonów pojęciowych, odbioru piśmiennictwa
czasów oświecenia i romantyzmu oraz
do wykorzystywania wiedzy na jego temat w dyskursie
dotyczącym złożoności i swoistości kulturowego
dziedzictwa Polaków.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

25

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Oświecenie a klasycyzm – natura zjawisk i zakres znaczeniowy pojęć w kontekście
specyﬁki literatury polskiej na tle piśmiennictwa zachodnioeuropejskiego „wieku
świateł”.
Twórczość okresu „stanisławowskiego” jako jeden z segmentów literackiego
oświecenia w Polsce – mity, stereotypy i lekturowe szablony w konfrontacji z
wielonurtowością ówczesnego pisarstwa.
Procesy zachodzące w świecie form/gatunków literackich wobec nie tylko
estetycznej funkcji rodzimej literatury w II połowie osiemnastego stulecia.
Problem realizmu – początki polskiej powieści (I. Krasicki, J. U. Niemcewicz) w
perspektywie tradycji epiki wierszowanej i ewolucji prozy romansowej.
Literackie utopie w świetle ﬁlozoﬁi doby oświecenia (zwłaszcza J. J. Rousseau) i
uwarunkowań społecznych polskiego piśmiennictwa tamtego czasu (kulturowe
znaczenie sarmatyzmu).
Oblicza komizmu w twórczości literackiej okresu przedrozbiorowego.
Między satyrą a elegią – przemiany w obrębie poezji doby oświecenia (konwencje,
tonacje, cele) a charakterystyka najważniejszych prądów literackich tego okresu.
Znaczenie ośrodka puławskiego (Czartoryscy) w dziejach rodzimego
sentymentalizmu – tło ideowe literatury „czułej” i jej artystyczna różnorodność.
Dramaturgia polska na przełomie wieków: XVIII i XIX – style, formy, konteksty.

1.

Kierunki krytyki literackiej w czasach tzw. przełomu oświeceniowo-romantycznego
– koncepcja „literatury narodowej” i jej kulturowe determinanty (m. in.: K.
Brodziński, M. Mochnacki).

W1, U1, K1

Adam Mickiewicz – poeta i krytyk – wobec sporów estetycznych i
światopoglądowych lat 20. dziewiętnastego stulecia.
Nowatorstwo poezji narracyjnej wczesnego romantyzmu – świat i bohaterowie
powieści poetyckiej jako przykład przeobrażeń zachodzących w literaturze
pooświeceniowej.
Romantyczne poematy (ich językowy kształt i proﬁl artystyczny) wobec odmian tej
formy literackiej w piśmiennictwie polskim osiemnastego stulecia.
Mesjanizm czy mesjanizmy? Przypowieść, reﬂeksja, wizja w czasach
polistopadowej emigracji.
Dramat romantyczny – gra z literacką tradycją a ﬁgury polskiego losu w utworach
pisarzy-profetów.
Juliusz Słowacki wobec sarmackiej tożsamości Polaków – rozrachunek z
przeszłością i jej gloryﬁkacja w dziełach pisarzy pierwszej połowy XIX wieku.
Osobność twórczości Aleksandra Fredry – realizm komediopisarza i pamiętnikarza.
Estetyka Cypriana Kamila Norwida – znaczenie słowa, znaczenie przemilczenia w
jego myśli i twórczości.
Proza ﬁkcjonalna okresu romantyzmu – między fantastyką a realizmem.
W trakcie realizacji toku dydaktycznego powyższy zestaw zagadnień może być
miejscami modyﬁkowany (po przedstawieniu studentom charakteru i
uzasadnienia takich zmian).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Regularne uczestnictwo w zajęciach; kolokwium z lektur (utwory z okresu
oświecenia) - uzyskanie oceny pozytywnej

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Regularne uczestnictwo w zajęciach; kolokwium z lektur (utwory z okresu
zaliczenie na ocenę romantyzmu) - uzyskanie oceny pozytywnej; praca roczna - uzyskanie
oceny pozytywnej
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Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.140.5cd2d24322c23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwój wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej
komunikacji i tworzenia relacji interpersonalnych.

PAK_K1_W06

egzamin ustny
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W2

ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów
retorycznych i strategii komunikacyjnych.

PAK_K1_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przygotować samodzielne wystąpienie
z uwzględnieniem jego celu komunikacyjnego
i wpływu na odbiorcę.

PAK_K1_U04

egzamin ustny

U2

potraﬁ używać odpowiednich środków retorycznych
maksymalizujących skuteczność komunikacyjną oraz
zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach
publicznych i kontaktach interpersonalnych.

PAK_K1_U04

egzamin ustny

PAK_K1_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomie buduje relacje interpersonalne,
wykorzystując wiedzę z zakresu strategii językowych
i komunikacyjnych, dostrzega konieczność kształcenia
kompetencji językowych i komunikacyjnych w życiu
społecznym i ich wpływ na tworzenie relacji
społecznych opartych na wzajemnym szacunku
i poczuciu kulturowej wspólnoty.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Treści realizowane na wykładzie:
10 aspektów sukcesu komunikacyjnego. Aksjomaty teorii komunikacji.

W1, W2

2.

Model komunikacyjny Penmana i teoria motywacji Maslowa.

W1

3.

Filozoﬁa słuchania i sztuka zadawania pytań.

W1, U2

4.

Bariery komunikacyjne wg Gordona („brudna dwunastka”).

W1, W2, U2, K1

5.

Kwadrat komunikacyjny Friedemanna Schulza van Thuna i jego praktyczne
znaczenie.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Style komunikacyjne i ich znaczenie dla tworzenia określonych interakcji.

W1, W2, K1

Sylabusy
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7.

10 aktów komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie
zachowań niewerbalnych i dziedzin komunikacji niewerbalnej (takich jak
proksemika, haptyka, chronemika, okulestyka).

W2, U2, K1

8.

Semiotyczna klasyﬁkacja gestów Paula Ekmana i Wallace'a Friesena oraz
kognitywna klasyﬁkacja gestów zależnych od mowy Davida McNeilla.

W1, U1, U2, K1

9.

Rola i znaczenie mimiki w procesie komunikacji.

W1, K1

10.

Pojęcie empatii i akty językowego i niewerbalnego jej wyrażania.

K1

11.

Zachowania terytorialne i reguły wzajemnego oddziaływania społecznego przez
pozycję swojego ciała i swoją wzajemną odległość, zależną od stopnia zażyłości,
płci, ról społecznych itd.

K1

12.

Rola emblematów w procesie komunikacji i ich znaczenie w dialogu.

W1, K1

13.

Ćwiczenia mają charakter praktyczny, tematycznie powiązany z treściami
wykładu; wymagają aktywności uczestników oraz gotowości do krytycznego
spojrzenia na własne nawyki komunikacyjne.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja multimedialna (lub ustna) na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Historia języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.140.5cd02ﬀedb132.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zdobywa wiedzę w zakresie genezy i historycznego rozwoju polszczyzny.

C2

Student rozumie i docenia znaczenie języka jako narzędzia komunikacji społecznej, przekazu wartości
kulturowych i tworzywa artystycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie procesy rozwojowe języka
i metody ich opisu oraz podstawowe zagadnienia
z dziejów języka polskiego.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

egzamin ustny

PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

Student jest gotów do krytycznej oceny nabytej
wiedzy dotyczącej historycznego rozwoju języka
polskiego w powiązaniu z dziedzictwem kulturowym

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

egzamin ustny

oraz do podejmowania działań na rzecz propagowania
polskiego dziedzictwa językowego.

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dostrzegać znaczenie procesów
standaryzacji języków (zwłaszcza słowiańskich)
spowodowane czynnikami historycznymi, społecznymi,
kulturowymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

konsultacje

5

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

1.

Klasyﬁkacje funkcjonalna i genetyczna języków.

W1, U1, K1, K2

2.

Rola języka praindoeuropejskiego, prasłowiańskiego i staro-cerkiewnosłowiańskiego w rozwoju języka polskiego i innych języków słowiańskich.

W1, U1, K1, K2

3.

Dziedzictwo prasłowiańskie w zakresie fonetyki, ﬂeksji i leksyki; najważniejsze
zmiany w dawnej polszczyźnie.

W1, U1, K1, K2

4.

Kształtowanie się polskiego języka etnicznego.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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5.

Najważniejsze zabytki języka polskiego, ich dostępność w zasobach cyfrowych.

W1, U1, K1, K2

6.

Dzieje polskiej ortograﬁi na tle rozwoju pisma.

W1, U1, K1, K2

7.

Kontakty języka polskiego z innymi językami (zapożyczenia od średniowiecza do
współczesności).

W1, U1, K1, K2

8.

Wprowadzenie do onomastyki, nazwy własne osobowe i miejscowe.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przyswojenie wiedzy objętej programem
przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs gramatyki opisowej języka polskiego (I rok studiów licencjackich)

Sylabusy
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Literatura w perspektywie etnologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.11C0.5cd42645b2736.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi problemami i metodami badań etnologiczno-literackich oraz instrumentarium
pojęciowym etnopoetyki.

C2

Przygotowanie studentów do rozumienia, analizy i interpretacji etnologicznych uwarunkowań i kontekstów
literatury, tekstowej reprezentacji kulturowych różnic oraz tożsamości kulturowych, a także powiazań literatury
z dyskursami różnic i takimi zjawiskami, jak wielokulturowość, transkulturowość, hybrydyczność.

C3

Kształcenie umiejętności krytycznej interpretacji tekstów literackich różnych obiegów w perspektywie
etnologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

interdyscyplinarne i transdyscyplinarne powiązania
literaturoznawstwa, antropologii i etnologii;
terminologię, podstawowe teorie i metodologie badań
literacko-kulturowych; metody analizy i interpretacji
literatury w kontekście kulturowym

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zinterpretować utwór literacki w kontekście
kulturowym, wykorzystując metody etnologicznoliterackie oraz dokonać analizy i interpretacji literackoetnologicznej tekstu, uwzględniając konteksty
historyczne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wiedzy w kompetentnej i krytycznej
analizie zjawisk literatury i kultury oraz ich lokalnych
i globalnych uwarunkowań

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

K2

działania na rzecz własnego dziedzictwa kulturowego,
PAK_K1_K01,
a zarazem funkcjonowania w otwartym społeczeństwie
PAK_K1_K03,
wielokulturowym, budowanym na postawach
PAK_K1_K06
tolerancji, dialogu, akceptacji dla odmienności i różnic

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Etnologia jako wyspecjalizowana teoria kultury koncentrująca się na
różnorodności, zróżnicowaniu, odmienności i obcości kulturowej w wymiarze
geograﬁcznym i historycznym, różnicach kulturowych oraz rozmaitości instytucji
kultury. Dyskurs etnologiczny jako dyskurs nowoczesności.

1.

W1, U1, K1, K2

Związki pisarstwa etnologicznego i literatury w przeszłości oraz współcześnie.
Strategie "pisania kultury" w tekstach etnologicznych i literackich.
Swojskość i obcość jako kategorie kultury. Obcość kulturowa a konstruowanie
tożsamości grupowej. Strategie i postawy wobec obcych. Toposy granic
kulturowych.
Europejskie paradygmaty wiedzy o obcych. Tradycje heterologii. Obcość i obcy we
współczesnych badanich ﬁlozoﬁcznych, socjologicznych i kulturowych.

2.

W1, U1, K1, K2

Obrazy kulturowej obcości i obcych oraz ich uwarunkowania (myślenie mityczne i
symboliczne, doświadczenie numinotyczne, język i językowy obraz świata,
tradycja, wzory kulturowe, stereotypy).
Różnice kulturowe i ich reprezentacja tekstowa (obraz anamorﬁczny, brikolaż,
chiazm, przekład). Punkt widzenia naocznego świadka, role pośrednika i tłumacza.
Narracje kulturowego kontaktu i dystansu (narracje podboju , antypodboju,
kolonialne, ewolucjonistyczne, postępu).

3.

W1, U1, K1, K2

Dyskursy kulturowych różnic w literaturze: dyskurs etniczny, narodowy, rasowy,
wielokulturowy, transkulturowy, egzotyzm, orientalizm, okcydentalizm, dyskurs
gościnności.
Problemy etnopoetyki: narracja etnograﬁczna, punkt widzenia i perspektywa
aranżująca, kulturowa tożsamość podmiotu i bohatera, kulturowe aspekty postaci
( emocje, doświadczenie ciała, jednojęzyczność i wielojęzyczność), kulturowa
organizacja czasu i przestrzeni, przedmiot i kulinaria jako znaki kulturowe,
schematy fabularne narracji interkulturowych oraz transkulturowych.
4.

Gatunki literackie w perspektywie kulturowej. Gatunki "zmącone" : powieść
etnograﬁczna, autoetnograﬁczna, podróżnicza; dziennik antropologiczny, reportaż
antropologiczny.

W1, U1, K1, K2

Zagadnienia imagologii (pojęcia: charakterystyka wyobrażona, etnotyp, imagotyp,
autoobraz, heteroobraz) .

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

studenci zobowiązani są do obecności, systematycznej lektury tekstów i
aktywnego uczestniczenia w zajęciach; dopuszczalne są 2
zaliczenie pisemne
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; wykonywana podczas
zajęć pisemna praca zaliczeniowa ma formę krótkiej interpretacji tekstu

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

studenci są zobowiązani do obecności, systematycznej lektury tekstów i
aktywnego uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są 2
zaliczenie pisemne
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; wykonana podczas zajęć
pisemna praca zaliczeniowa ma formę krótkiej interpretacji tekstu

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
studenci są zobowiązani do obecności, systematycznej lektury tekstów i
aktywnego uczestniczenia w zajęciach; możliwe są 2 nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze; zakres egzaminu ustnego obejmuje
problematykę konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Interpretacja dzieła sztuki wizualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.5cd42645e4e74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat nurtów i tendencji w naukach o kulturze i sztuce

C2

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat analizy i interpretacji dzieł sztuk wizualnych

C3

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy zjawisk kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady i pojęcia potrzebne do opisu
dzieła sztuki wizualnej.

PAK_K1_W02

egzamin

W2

najważniejsze perspektywy analityczne w badaniach
historyczno-artystycznych i teorie z pola nauk
humanistycznych stosowane do interpretacji dzieł
sztuk wizualnych.

PAK_K1_W02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie opisać dzieło sztuki wizualnej używając
prawidłowej terminologii z dziedziny badań
historyczno-artystycznych.

PAK_K1_U04

egzamin

U2

samodzielnie przeanalizować warstwę wizualną dzieła
sztuki i dokonać jego interpretacji jako struktury
znaczącej, w kontekście tradycji artystycznej
i literackiej oraz wieloaspektowych uwarunkowań
kulturowych, społecznych i historycznych swoich
czasów

PAK_K1_U01

egzamin

U3

zastosować najważniejsze perspektywy analityczne
w badaniach historyczno-artystycznych i teorie z pola
nauk humanistycznych podczas samodzielnej
interpretacji dzieła sztuki wizualnej.

PAK_K1_U01

egzamin

PAK_K1_K05

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego uczestnictwa w działaniach służących
kształtowaniu tożsamości kulturowej społeczeństwa,
propagowaniu dziedzictwa artystycznego oraz roli
sztuki w procesie integracji społecznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami w badaniach nad sztuką, m.
in.: dzieło sztuki, styl, ikonograﬁa, ikonologia, metody opisu i analizy dzieł sztuki;

W1, W2, U1

Sylabusy
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2.

Zaznajomienie z historycznymi zmianami pojęcia sztuki i związanymi z tym
metodami recepcji;

W1, W2, U1, U2

3.

Wprowadzenie do historii historii sztuki: biograﬁstyka artystyczna, ugruntowanie
historii sztuki jako samodzielnej dyscypliny, historia sztuki jako antropologia
kultury, wpływ strukturalizmu i poststrukturalizmu, New Art History, Visual Culture
Studies (wybrane problemy);

W2, U1, U2, U3

4.

Omówienie wpływu przewrotu współczesnego w sztuce i pojawienia się nowych
form wyrazu na sposób odbioru dzieł;

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Kształcenie umiejętności krytycznej recepcji współczesnych dzieł sztuki.

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Zdanie egzaminu.
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Interpretacja dzieła ﬁlmowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.5cd426524f6b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie umiejętności analizy systemu stylistycznego i narracyjnego ﬁlmu

C2

Rekonstrukcja układu komunikacyjnego i pozycji odbiorcy implikowanego

C3

Ustalanie przynależności gatunkowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe konwencje ﬁlmowo-narracyjne

PAK_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rekonstruować konteksty kulturowe i układ
podstawowych odniesień intertekstualnych formy
ﬁlmowej

PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

formułować ocenę estetyczną ﬁlmu w dyskusji
i uzasadnić swoją opinię

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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. Zróżnicowanie formy ﬁlmowej i jej wymiar znaczeniowy

W1

2.

2. technika inscenizacji (mis-en-scene)

W1

3.

3. System stylistyczny i narracyjny ﬁlmu

W1

4.

4. Znaczenia ﬁlmu ustanawiane w procesie reepcji i w dyskursie krytyki ﬁlmowej

U1

5.

5. gatunki ﬁlmowe

U1

6.

Efekty publiczne nośnych społecznie ﬁlmów dokumentalnych

U1

7.

Terminologia krytyki ﬁlmowej i konstrukcja argumentacji

K1

8.

Kanon ﬁlmowy, kino artystyczne, kino narodowe - kryteria oceny

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę udział w zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot poświęcony jest interpretacji wymiaru estetyczno-formalnego, kulturowego i społeczno-komunikacyjnego
wybranych realizacji ﬁlmowych.

Sylabusy
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Histerie, melancholie, transgresje. Reprezentacje kobiecego szaleństwa
w literaturze i kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.62063b8535210.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tematem zajęć są reprezentacje kobiecego szaleństwa w literaturze i kulturze XIX - XXI wieku. Celem zajęć jest
zaznajomienie Studentek/Studentów z kulturowymi dyskursami dotyczącymi szaleństwa (antropologia kultury,
ﬁlozoﬁa, psychoanaliza, krytyka feministyczna, literaturoznawstwo) oraz rolą, jaką odgrywa ono w rozmaitych
tekstach kultury, takich jak literatura, malarstwo, ﬁlm czy muzyka. Przedmiotem namysłu będą również relacje
między szaleństwem, kobiecą melancholią i płciową transgresją. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny opierają się na analizie tekstów teoretycznych oraz wybranych tekstów kultury,

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze koncepcje dotyczące kategorii
szaleństwa w kulturze i literaturze XIX i XX wieku.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

związki zachodzące między kategorią kobiecego
szaleństwa a literaturą i sztuką.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować teksty naukowe

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

krytycznie analizować teksty kultury z wykorzystaniem
PAK_K1_U01,
narzędzi feministycznych, genderowych
PAK_K1_U02
i antropologiczno-kulturowych.

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3

wykorzystać posiadaną wiedzę do napisania pracy lub
przygotowania prezentacji o charakterze analitycznointerpretacyjnym.

PAK_K1_U04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny i poszerzania swojej wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

Postać Ofelii i kulturowa ikonograﬁa kobiecego szaleństwa, kompleks Ofelii,
pojęcie ofelizmu, feministyczne reinterpretacje kobiecego szaleństwa.

W1, W2, U1, U2

2.

Histeria jako fenomen kulturowy, medykalizacja kobiecości, kobiece szaleństwo a
psychoanaliza, feministyczne interpretacje histerii.

W1, W2, U1, U3, K1

Sylabusy
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3.

Od żony Rochestera do wariatki na strychu - analiza toposu feministycznego.

W1, W2, U1, U2, U3

4.

Szaleństwo, ciało, transgresje płciowe i ich związek z legendami biograﬁcznymi.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Kobieca melancholia i pismo melancholijne.

W1, W2, U1, U2

6.

Literackie artykulacje kobiecego szaleństwa (Ch., Bronte, J. Rhys, S. Plath, I.
Filipiak, O. Tokarczuk, J. Fiedorczuk, A. Zielińska).

W2, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach; znajomość
tekstów teoretycznych i literackich, przygotowanie eseju
lub prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Animal studies – wybrane zagadnienia w ujęciu kulturowym i literackim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.62063bce9d47e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie osób studiujących z głównymi problemami teoretycznymi z dziedziny "animal studies" (geneza,
aspekty ﬁlozoﬁczne, etyczne, kulturowe, prawne, psychologiczne) oraz ukazanie ewolucji w sposobach
przedstawiania relacji między człowiekiem i zwierzętami w literaturze i sztuce XX i XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze problemy i zagadnienia natury
ﬁlozoﬁcznej, etycznej, prawnej i psychologicznej
związane ze studiami nad zwierzęcością oraz
kulturowo i historycznie uwarunkowane sposoby
literackiego przedstawiania istot innogatunkowych.

PAK_K1_W02

egzamin ustny, esej

W2

kulturowo i historycznie uwarunkowane formy
odnoszenia się ludzi do zwierząt, zróżnicowanie owych
PAK_K1_W07
form oraz towarzyszące im wyzwania etyczne, prawne,
ﬁlozoﬁczne i cywilizacyjne.

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnosić się w sposób świadomy i krytyczny
do historycznych i współczesnych form relacji między
ludźmi a zwierzętami, samodzielnie formułować
problemy badawcze z zakresu podstawowej
problematyki animal studies, oraz tworzyć ustne
i pisemne wypowiedzi odnoszące się do tych
problemów.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04

egzamin ustny, esej

U2

planować i organizować własną pracę badawczą
dotyczącą wybranych aspektów animal studies
z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi, pojęć
i koncepcji teoretycznych z zakresu studiów nad
zwierzęcością..

PAK_K1_U06

esej

K1

korzystanie ze zdobytej wiedzy zarówno w pracy
naukowej, jak i w szeroko rozumianej działalności
popularyzatorskiej i kulturotwóczej poprzez
propagowanie zasad ponadgatunkowej empatii,
poszanowania dla wszystkich form życia
i odpowiedzialności za dobrostan wszystkich istot
żywych.

PAK_K1_K02

egzamin ustny

K2

propagowania i czynnego praktykowania otwartości,
empatii, poszanowania wobec wszystkich istot żywych
oraz podejmowania działań na rzecz upowszechnienia
postaw międzygatunkowej solidarności
przyczyniających się do poprawy jakości życia
i dobrostanu zwierząt.

PAK_K1_K06

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zagadnienia teoretyczne:
1. Animal studies w kontekście ﬁlozoﬁi nieantropocentrycznej i humanistyki
środowiskowej;
2. Etyczne i prawne problemy animal studies (szowinizm gatunkowy, prawa
zwierząt, status moralny zwierząt);
3. Psychologia zwierząt (uczucia, emocje, komunikacja, myślenia, mowa i pułapki
antropomorﬁzacji);

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
4. Zwierzęta w religiach świata (zachodnia i wschodnia teologia chrześcijańska
wobec zwierząt, czy zwierzę może zostać zbawione, zwierzęta w buddyzmie,
islamie i hinduizmie);
5. Zwierzęta i historia (zwierzęta i przemiany cywilizacyjne, zwierzęta i wojny, czy
jest możliwa nieantropocentryczna historia?);
6. Przemysłowa hodowla zwierząt, eksperymenty na zwierzętach, zabijanie
zwierząt (aspekty ekonomiczne, etyczne, przemysł mięsny, myślistwo,
wegetarianizm)
Przemiany w sposobach przedstawiania zwierzęt i relacji między ludźmi a
zwierzętami w literaturze i sztuce XX i XXI wieku.
1. Cierpienie zwierząt i problem empatii.
2. Zwierzęta wobec wojny.
3. Zwierzę mój bliźni. Zwierzę jako Inny.

2.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zwierzę jako wyzwanie moralne i epistemologiczne.
5. Techniki przedstawiania zwierząt (od antropomorﬁzacji do prób dyskursywnego
upodmiotowienia: w poszukiwaniu perspektywy zwierzęcej).
6. Zagłada zwierząt. Rzeźnia jako obóz zagłady, czyli najryzykowniejsza (etycznie)
analogia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularna obecność na zajęciach
(więcej niż dwie nieobecności oznaczają konieczność zaliczenia zaległego
egzamin ustny, esej materiału na dyżurze), przygotowanie krótkiego eseju interpretacyjnego i
zdanie egzaminu ustnego obejmującego materiał teoretyczny omawiany
na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

150 / 339

Opcja językoznawcza. Człowiek w języku i dyskursie – dawnym
i współczesnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.620b8bdf14134.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student dostrzega znaczenie języka jako wytworu i narzędzia kultury oraz podstawowego środka komunikacji
międzyludzkiej, w którym i poprzez który może się wyrażać i realizować człowiek jako jednostka oraz jako członek
społeczeństwa.

C2

Student rozumie złożoność i różnorodność współczesnych form komunikacji językowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie rolę języka jako wytworu
i narzędzia kultury, głównego środka komunikacji
interpersonalnej.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

egzamin ustny

W2

Student zna i rozumie złożoność i różnorodność
współczesnych form komunikacji językowej.

PAK_K1_W07

egzamin ustny

U1

Student potraﬁ zastosować dostępną wiedzę z zakresu
językoznawstwa do analizy i interpretacji zjawisk
zachodzących w dawnej i współczesnej polszczyźnie
w kontekście ich złożonych i wieloaspektowych
uwarunkowań historycznych, społecznych,
kulturowych.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

U2

Student potraﬁ formułować i rozwiązywać problemy
badawcze oraz prowadzić prace badawcze
na podstawowym poziomie przy zastosowaniu
wybranej metodologii właściwej dla językoznawstwa
zorientowanego antropocentrycznie.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

U3

Student potraﬁ przygotowywać prezentacje z zakresu
prowadzonych prac badawczych, brać udział
w dyskusji, uzasadniać własne stanowisko przy
postawie otwartości na cudze argumenty i ich
poszanowaniu.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

U4

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać zdobytą
wiedzę, rozwijać umiejętności, podnosić kompetencje
językowe i komunikacyjne.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

K1

Student jest gotów do korzystania ze zdobytej wiedzy
w pracy kulturotwórczej, naukowej, popularyzatorskiej
i organizacyjnej na rzecz swojego otoczenia
społecznego; posiada zdolność krytycznej oceny
własnych kompetencji, a w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
poznawczych i praktycznych jest gotów szukać
wsparcia i pomocy specjalistów oraz uczestniczyć
w działaniach zespołowych na rzecz rozwiązywania
tych problemów.

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

egzamin ustny

K2

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
propagowania wzorców poprawności językowej oraz
polskiego dziedzictwa językowego, a także
do podnoszenia poziomu komunikacji językowej
w wymiarze etycznym i estetycznym.

PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05

egzamin ustny

K3

Student jest gotów do tworzenia różnorodnych
(ustnych i pisemnych) form wypowiedzi, ich analizy
i interpretacji oraz do merytorycznej i etycznej oceny
różnych przekazów tekstowych funkcjonujących
w przestrzeni publicznej.

PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05

egzamin ustny

K4

Student jest gotów do oceny i wartościowania zjawisk
zachodzących we współczesnej polszczyźnie w imię
szacunku dla własnego dziedzictwa kulturowego przy
akceptacji odmienności kulturowej, różnic religijnych
i aksjologicznych, idei tolerancji oraz postawy dialogu
i otwartości.

PAK_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Człowiek w języku dawnym i współczesnym
1. Co to znaczy "być człowiekiem"? Czy "ludzki człowiek" to pleonazm? "Człowiek"
i jego odpowiedniki w innych językach indoeuropejskich.
2. Dawne i współczesne sposoby identyﬁkacji osoby (imię, nazwisko, przezwisko,
przydomek, pseudonim, nick, awatar i in.).
3. Kategoria rodzaju w języku polskim (żywotność, osobowość, płeć w języku;
formy 1. i 2. osoby liczby poj. rodzaju nijakiego czasu przeszłego czasowników w
języku potocznym i artystycznym - na przykładzie wybranych tekstów J. Dukaja,
M. Kisiel, M. Szczygielskiego).
1.

4. Feminatywy w polszczyźnie - dawniej i obecnie (na przykładzie "100 historii
niezwykłych Polek" S. Chutnik).

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

5. O subiektywności w języku (wizja świata, punkt widzenia, perspektywa).
6. Homo loquens w monologu, dialogu i polilogu. Sposoby wprowadzania różnych
głosów w wypowiedzi.
7. Co to znaczy brać odpowiedzialność za słowo? Mechanizmy asekuracji
wypowiedzi dawniej i dziś.
8. Wywieranie wpływu na innych. Strategie perswazyjne i techniki manipulacji
językowej w komunikacji publicznej i prywatnej.
Człowiek w dyskursie dawnym i współczesnym (kulinarnym, ekologicznym,
politycznym, dydaktycznym i in.).
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

2.
UWAGA: Lista proponowanych tematów może być modyﬁkowana w zależności od
zainteresowań i potrzeb uczestników zajęć.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji, udział w
dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są przeznaczone dla studentów kierunku antropologiczno-kulturowego (opcja językoznawcza).

Sylabusy
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Literatura powszechna XVI-XVII wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.1585569055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury europejskiej od początku XVI do końca XVII wieku, zwłaszcza
literatury angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej

C2

przekazanie wiedzy o różnych kontekstach kulturowych, historycznych i ﬁlozoﬁcznych przydatnych
w samodzielnej interpretacji tekstów wczesnonowożytnych

C3

zapoznanie studentów ze zjawiskiem wielokulturowości pozwalającym pielęgnować ideę dialogu
międzykulturowego i społecznego

C4

uświadomienie studentom roli literatury w integracji społecznej i zachęcenie ich do aktywnego
współuczestniczenia w tym procesie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

przemiany zachodzące w obrębie literatury
europejskiej w dobie wczesnej nowożytności (XVI - XVII
wiek), dominujące prądy estetyczne, najważniejsze
PAK_K1_W01
konteksty ﬁlozoﬁczne, historyczne uwarunkowania
literatury w różnych krajach

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

dzieła najważniejszych twórców tego czasu, konteksty
istotne dla ich analizy i interpretacji w perspektywie
porównawczej

PAK_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zjawisko uniwersalizmu literatury nowołacińskiej
(Respublica litteraria), okoliczności i uwarunkowania
narodzin literatur w językach wernakularnych

PAK_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować i interpretować wybrane
dzieła z literatury wczesnej nowożytności, osadzając je
w szerszym kontekście kulturowym, ﬁlozoﬁcznym

PAK_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

opisywać zjawiska estetyczne i kulturowe
w kontekście różnych literatur europejskich tego czasu PAK_K1_U01
z uwzględnieniem swoistości każdej z nich

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury wczesnej nowożytności

PAK_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

pielęgnowania idei dialogu międzykulturowego
i społecznego

PAK_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

przygotowanie do egzaminu

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.

Wprowadzenie: specyﬁka literatury wczesnej nowożytności, zmierzch
uniwersalizmu literatury łacińskiej, narodziny literatur w językach wernakularnych
(narodowych), ich uwarunkowania historyczne i kulturowe, przełom
humanistyczny, antropologia humanistyczna, homo faber, "sztuka bycia
człowiekiem", idea człowieka jako mikrokosmosu odbijającego w sobie
makrokosmos, godność (dignitas) i marność (vanitas) jednostki ludzkiej, programy
Reformacji, przeobrażenia ﬁlozoﬁi na przełomie XVI i XVII wieku, narodziny
racjonalizmu i empiryzmu nowożytnego, odrodzenie sceptycyzmu

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

2.

Poezja wczesnej nowożytności: tradycje, inspiracje antyczne, programy (Plejada),
preferowane gatunki (sonet), petrarkizm i antypetrarkizm, główni przedstawiciele,
uwarunkowania społeczne i kulturowe poezji, uwikłania polityczne twórczości
poetyckiej, angielska poezja „metaﬁzyczna”, konceptyzm i "dowcip", poetyka
francuskiego klasycyzmu (préciosité)

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

3.

Formy narracyjne i proza w dobie wczesnonowożytnej: adoksograﬁa Erazma z
Rotterdamu (Pochwała Głupoty), projekt idealnej społeczności (Utopia) Thomasa
More’a, proza pikarejska (łotrzykowska), groteska (François Rabelais), narodziny
eseju i jego wyznaczniki gatunkowe (Michel de Montaigne), gatunki, tradycje i
eksperymenty z narracją (Cervantes), uwarunkowania historyczne i kulturowe,
motywy autotematyczne, metaliterackie

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

Sylabusy

157 / 339

Theatrum mundi: gatunki i formy dramatyczne wczesnej nowożytności, inspiracje
antyczne i średniowieczne, główni przedstawiciele dramatu, znaczenie i
metamorfozy motywu „teatru świata”, motywy jawnej teatralności („teatr w
teatrze”), uwarunkowania kulturowe, historyczne, ﬁlozoﬁczne, zjawisko
teatralizacji życia politycznego i społecznego, synkretyzm gatunkowy (łączenie
wątków komediowych z tragicznymi)

4.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pisemne kolokwium obejmujące zagadnienia omawiane podczas wykładu
w I semestrze; obowiązuje znajomość lektur omawianych w trakcie
zaliczenie na ocenę
wykładu. Ocena z kolokwium jest podstawą zaliczenia I semestru; wlicza
się ją również do oceny końcowej

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia omawiane w II semestrze;
obowiązuje znajomość lektur obowiązkowych i 5 utworów z listy
dodatkowej. Przy ocenie końcowej bierze się pod uwagę ocenę z
pisemnego kolokwium z I semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
(1) zainteresowanie literaturą i kulturą wczesnonowożytnej Europy,
(2) zainteresowanie metamorfozami ﬁlozoﬁi na przełomie XVI i XVII wieku,
(3) pragnienie poszerzenia wiedzy o literaturze o nowe konteksty literackie, ﬁlozoﬁczne.

Sylabusy
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Literatura powszechna XVIII-XIX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.140.1585813335.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, końca XVIII
i pierwszej pierwszej połowy XIX wieku oraz zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych (zwłaszcza dziedzictwa
romantyzmu); zrozumienie idei wielokulturowości, pozwalającej pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego.
Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi; zna podstawowe
metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem
różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym, - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie; potraﬁ
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy
w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

kulturę duchową i materialną oraz myśl ﬁlozoﬁczną
preromantyzmu i romantyzmu

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

najważniejsze tematy, idee, problemy, gatunki końca
XVIII i pierwszej połowy XIX w.

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W4

znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa porównawczego

PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U07

zaliczenie pisemne

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej drugiej połowy XVIII i pierwszej
XIX wieku i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
dziedzictwa kulturowego dla współczesnej tożsamości
kulturowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne głównie dla
europejskiego kręgu kulturowego, od drugiej połowy wieku XVIII po połowę wieku
XIX. Dotyczy zatem: po pierwsze zjawisk wchodzących w obręb oświecenia, ale
stanowiących w jego obrębie przeciwprądy, wyłamujących się z głównego nurtu i
przygotowujące romantyzm; po drugie – tych, które zaliczane są do romantyzmu,
stanowiącego centrum tego wykładu. W ramach pierwszej części omówione
zostaną takie zjawiska jak sentymentalizm, russoizm, sternizm, poezja nocy i
grobów, powieść gotycka, osjanizm i youngizm, Burza i Napór, werteryzm i
związany z nim weltschmerz (Werter, Obermann, Adolf, René, Jakub Ortis). W
ramach części drugiej analizie poddane zostaną przyczyny i symptomy przełomu
romantycznego, omówione zostaną manifesty romantyzmu, ze szczególnym
uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania romantyzmu, jego specyﬁki w
poszczególnych krajach i kręgach kulturowych (romantyzm niemiecki, angielski,
francuski, włoski, słowiański, amerykański…). Istotnym kryterium porządkującym
materiał będzie również kryterium pokoleniowe decydujące o
wewnątrzromantycznych polemikach (pokolenia: profetów, Magów i
rozczarowanych „dzieci wieku”).

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Podstawą systematyzacji treści zajęć będą wybrane wątki ideowe i tematyczne
oraz zjawiska estetyczne (poezja romantyczna, geniusz, natchnienie, miłość
romantyczna, polityczność, mesjanizm, fantastyka, choroba wieku, orientalizm,
kryzys egzystencjalny, mistycyzm, kalokagatia...), wokół których krystalizowała
się kultura końca XVIII i początku XIX wieku. Prezentowane będą one w układzie
chronologiczno-gatunkowym oraz z podziałem na literatury narodowe, zjawiska
literackie i kulturowe. Omawiane dzieła literackie (prozatorskie, dramatyczne i
poetyckie) zostaną powiązane z informacjami na temat wydarzeń historycznych,
politycznych, kultury materialnej (w tym dzieł sztuki: malarskiej, architektury,
rzeźby, muzyki.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy pisemnej (test z pytaniami otwartymi
obejmujący materiał z wykładu oraz lektury obowiązkowe omówione w I
zaliczenie pisemne
semestrze); do uzyskania pozytywnej oceny niezbędne co najmniej 50%
poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład jest całoroczny, 60-godzinny, składa się z 2 semestrów, zaliczenie jednego semestru nie stanowi zaliczenia
przedmiotu. Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim, a warunkiem
uczestnictwa w zajęciach w semestrze 4 jest zaliczenie kursu w semestrze 3.

Sylabusy
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Literatura powszechna XIX-XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.1586091959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska literatury i kultury drugiej połowy XIX
i początku XX wieku, deﬁniuje prądy estetyczne tej
epoki, umie określić przynależność tekstów literackich
do poszczególnych nurtów, zna twórczość wybranych
przedstawicieli literatur narodowych epoki, ich
najważniejsze dzieła i potraﬁ je powiązać
z pozostałymi zjawiskami artystycznymi
i odpowiednimi kontekstami ﬁlozoﬁcznymi, objaśnia
znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PAK_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zanalizować i zinterpretować wybrane teksty literatury
światowej drugiej połowy XIX i początku XX wieku,
osadzając je na tle prądu, zjawisk kultury właściwej im
epoki, a także wiążąc z innymi dziełami sztuki
i koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi oraz w otoczeniu
społecznym i historycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej drugiej połowy XX wieku
i pierwszych dekad XXI wieku, zdaje sobie sprawę
ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego;
krytycznie ocenia wiedzę z zakresu literatury
powszechnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne głównie dla
europejskiego kręgu kulturowego, począwszy od połowy XIX wieku (wraz z
niezbędnym tłem literatury przed 1848) aż po wybuch I wojny światowej.
Podstawą systematyzacji treści zajęć będzie pojęcie prądu oraz wybrane wątki
ideowe i tematyczne, wokół których krystalizowała się literatura tej epoki. Każda z
tendencji pokazana zostanie na materiale wybranym z literatury niemieckiej,
francuskiej, włoskiej, rosyjskiej, amerykańskiej, a w niektórych aspektach również
skandynawskiej, czy wybranych języków słowiańskich. Prezentowane w układzie
chronologiczno-gatunkowym oraz z podziałem na literatury narodowe, zjawiska
literackie i kulturowe obejmą charakterystykę: realizmu, naturalizmu,
modernizmu, symbolizmu; poetyckie programy i kierunki (parnasizm,
impresjonizm, ekspresjonizm), światopogląd i estetykę dekadentyzmu.

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy pisemnej (test z pytaniami otwartymi
obejmujący materiał z wykładu oraz lektury obowiązkowe omówione w I
zaliczenie pisemne
semestrze); do uzyskania pozytywnej oceny niezbędne co najmniej 50%
poprawnych odpowiedzi.
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Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytania otwarte, problemowe): wymaga znajomości
materiału omówionego w czasie wykładu oraz znajomości wszystkich
lektur obowiązkowych i wybranych (wg własnych preferencji) lektur
dodatkowych. Ocena pozytywna powyżej 50% poprawnych odpowiedzi. W
ocenie końcowej z przedmiotu uwzględniona jest także ocena z zaliczenia
I semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literatura powszechna XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.1585571738.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - zna
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, - ma świadomość znaczenia
wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W07

zaliczenie pisemne,
egzamin

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
egzamin

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej pierwszej połowy XX wieku, zdaje
sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego.

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

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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.

Pojęcie literatury powszechnej - światowej - uniwersalnej. Uwarunkowania
historyczne i metodologiczne. Genologia w literaturze XX wieku.

W1, K1

2.

Źródła poezji XX wieku - koncepcja H. Friedricha.

W1, U1, K1

3.

Narodziny awangardy poetyckiej

W1, U1, K1

4.

Kierunki poetyckie: dadaizm, futuryzm, ekspresjonizm, akmeizm, imagizm,
imażynizm, surrealizm, neosymbolizm, klasycyzm

W1, U1, K1

5.

Źródła powieści XX wieku - od konwencji realistycznej do modernizmu (T. Mann,
M. Proust)

W1, U1, K1

6.

James Joyce i jego wpływ na prozę XX wieku

W1, U1, K1

7.

Grupa Bloomsbury i wybrani pisarze angielscy (Huxley, Orwell, Lawrence)

W1, U1, K1

8.

Herman Hesse i jego wpływ na kulturę XX wieku

W1, U1, K1

9.

Uwarunkowania i przemiany prozy austriackiej (Kafka, Musil, Broch, Bernhard)

W1, U1, K1

10.

Proza amerykańska – od straconego pokolenia do bitników

W1, U1, K1

11.

Egzystencjalizm i jego kontestatorzy (relacja Sartre-Camus)

W1, U1, K1

12.

Francuska „nowa powieść” i jej kulturowe zaplecze

W1, U1, K1

13.

Realizm magiczny i surrealizm w prozie

W1, U1, K1

14.

Przemiany teatru w XX wieku

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy egzaminacyjnej
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Literatura powszechna XX-XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.1586092729.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska literatury i kultury drugiej połowy XX
i pierwszych dekad XXI wieku, deﬁniuje prądy
estetyczne tej epoki, umie określić przynależność
tekstów literackich do poszczególnych nurtów, zna
twórczość wybranych przedstawicieli literatur
narodowych epoki, ich najważniejsze dzieła i potraﬁ je
powiązać z pozostałymi zjawiskami artystycznymi
i odpowiednimi kontekstami ﬁlozoﬁcznymi, objaśnia
znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zanalizować i zinterpretować wybrane teksty literatury
światowej drugiej połowy XX i początku XXI wieku,
osadzając je na tle prądu, zjawisk kultury właściwej im
epoki, a także wiążąc z innymi dziełami sztuki
i koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi oraz w otoczeniu
społecznym i historycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej drugiej połowy XX wieku
i pierwszych dekad XXI wieku, zdaje sobie sprawę
ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego;
krytycznie ocenia wiedzę z zakresu literatury
powszechnej.

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

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs poświęcony będzie literaturze drugiej połowy XX wieku (od lat 60.) i
pierwszych dekad XXI wieku. Analizowane będą kluczowe problemy literatury tego
czasu w kilku przekrojach, z uwzględnieniem najistotniejszych nurtów, zjawisk,
W1, U1, K1
nazwisk, wydarzeń (kulturowych, społecznych, politycznych) wpływających na
kształt literatury i kultury współczesnej.

2.

Literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature - jak
mówić o współczesnej literaturze powszechnej?

W1, U1, K1

3.

Centra i peryferia, kanony i antykanony, krytycy i znawcy. Jak (i po co) czytać
światową literaturę współczesną?

W1, U1, K1

4.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd historyczny.

W1, U1, K1

5.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd geograﬁczny.

W1, U1, K1

6.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd problemowy.

W1, U1, K1

7.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd gatunkowy.

W1, U1, K1

8.

Literatura w polisystemie kulturowym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pisemne kolokwium obejmujące lektury obowiązkowe oraz zagadnienia
omawiane podczas wykładu w pierwszym semestrze. Ocena z kolokwium
zaliczenie na ocenę
jest podstawą zaliczenia pierwszego semestru; wlicza się ją również do
oceny końcowej.
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmujący lektury obowiązkowe, lektury dodatkowe
oraz zagadnienia omawiane w drugim semestrze. Przy ocenie końcowej
bierze się pod uwagę ocenę z pisemnego kolokwium z pierwszego
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla studentów:
- ﬁlologii polskiej nauczycielskiej,
- polonistyki antropologiczno-kulturowej,
- polonistyki-komparatystyki,
- innych kierunków.

Sylabusy
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Dawna książka jako przedmiot
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.603f63edc1692.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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Student zna i rozumie rozwój technik wydawniczych
i ich efekt w postaci układu typograﬁcznego w dawnej
książce

W1

PAK_K1_W01

zaliczenie

PAK_K1_U01

zaliczenie

PAK_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ ocenić funkcjonalność układu
typograﬁcznego w dawnej książce

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do poznawania procesów
komponowania publikacji drukowanej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

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 konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.603e09c5d0a8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę w zakresie pozytywistycznych
i młodopolskich przejawów orientalizmu w polskiej
literaturze.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W06

esej, zaliczenie

W2

Student rozumie mechanizmy działania orientalizmu,
w tym zwłaszcza sposobu, w jaki deformuje on obraz
innej kultury.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W07

esej, zaliczenie

U1

Student potraﬁ podjąć krytyczny namysł nad
sposobami wykorzystania elementów pochodzących
z kultury indyjskiej, chińskiej, japońskiej i arabskiej
w literaturze polskiej.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

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_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U07

esej, zaliczenie

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K06

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru tekstów
orientalistycznych.

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Orientalizm jako europejski dyskurs na temat Orientu. Perspektywa postkolonialna
W2, K1
w badaniach nad orientalizmem.

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. Zainteresowanie
Indiami w pozytywizmie. Elementy myśli indyjskiej w poezji Adama Asnyka.

Sylabusy

W1, U1, U2
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Zainteresowanie kulturami niezachodnimi w Młodej Polsce. Recepcja kultury
indyjskiej w okresie Młodej Polski, w tym elementy ﬁlozoﬁi i religii indyjskiej w
wybranych utworach m. in. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Wacława Berenta, Jana
Kasprowicza. Młodopolski japonizm: europejskie źródła polskiego japonizmu,
recepcja sztuki i estetyki japońskiej, Japonia w literaturze i sztuce epoki. Inne
przykłady orientalizmu młodopolskiego. Dalsze losy zainteresowania kulturami
Wschodu w Dwudziestoleciu.

3.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji, esej na wybrany i omówiony
z prowadzącą temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.603f96c2c9ﬀ1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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_K1_W02,
PAK_K1_W03

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_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

esej

U1

Student potraﬁ samodzielnie analizować
i interpretować teksty, praktyki i zjawiska kultury
pogranicza wykorzystując poznane metodologie
badawcze i współczesne instrumentarium pojęciowe.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_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_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

esej

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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•
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.

1.

Problematyka pogranicza w kulturowych studiach żydowskich. Współczesne
instrumentarium pojęciowe w badaniach żydowskich pograniczy. Koncepcje Jewish
frontier, trzeciej przestrzeni, contact zone, cultural junction, żydowskich subkultur
W1, U1, K1
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.

•
Historyczne, kulturowe i społeczne warunki formowania się pogranicza polskożydowskiego. 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.
2.

Druga połowa XIX wieku: procesy akulturacyjne i powstanie grupy spolonizowanej W1, W2, U2, K1
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 narodowożydowskie w języku polskim przed rokiem 1918. Pogranicze polsko- niemieckożydowskie w Galicji: tłumacze, publicyści, pisarze wobec granic językowych i
kulturowych.

Sylabusy
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•
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.

3.

W2, U1, U2, K1

Literatura polsko-żydowska 1918-1939: główne ośrodki. Tematy literatury polskożydowskiej: sztetl, Palestyna, dylematy tożsamości. Związki twórczości polskożydowskiej z literaturą polską i żydowską. Translingwalność i biograﬁe językowe
pisarzy. Polisystem kultury żydowskiej w Polsce międzywojennej - koncepcja Ch.
Shmeruka.
Żydowskie konteksty kulturowe prozy i twórczości plastycznej Brunona Schulza:
tradycje biblijne i kabalistyczne.

•
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.
4.

W2, U1, U2, K1
Polsko-żydowskie pogranicze w Izraelu: narodziny i zmierzch zjawiska. Izraelskie
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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej w formie
interpretacji wybranego tekstu, praktyki kulturowej 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.

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.60364ab45b8b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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 antropologii śmierci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

W2

Student/ka zna i rozumie interdyscyplinarne
powiązania między literaturoznawstwem
a antropologią kulturową, naukami humanistycznymi
a medycyną.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

U1

Student/ka potraﬁ krytycznie analizować teksty
naukowe.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

U2

Student/ka potraﬁ interpretować teksty literackie
i inne teksty kultury z wykorzystaniem narzędzi
antropotanatologii.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

U3

Student/ka potraﬁ przygotować pracę pisemną
o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

K1

Student/ka jest gotów/ gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i jej stałego poszerzania.

PAK_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

K2

Student/ka jest gotów/ gotowa do aktywnego udziału
we współczesnym życiu literackim i kulturowym.

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

K3

Student/ka jest gotów/gotowa uczestniczyć w życiu
społecznym w sposób wrażliwy na problemy choroby,
śmierci i żałoby.

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
bieżąca ocena podczas
zajęć.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie pracy semestralnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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 literaturą; przemiany
stosunku postaw wobec śmierci i żałoby w kulturze nowoczesnej i
ponowoczesnej; współczesna ars moriendi; obrzędy i rytuały funeralne a
literatura; antropologia żałoby; formy żałoby w cyberprzestrzeni; reprezentacje
śmierci w literaturze i kulturze.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Strategie narratywizacji i dyskursywizacji doświadczenia granicznego, kategorie
afektu-defektu, abjectu, ciała, płci kulturowej, podmiotowości i tożsamości.

W1, W2, U2

Interpretacja tekstów literackich w perspektywie tanatopoetyki (do wyboru m. in.
R. Barthes, J. Didion, P. Roth, S. Sontag, J. Iwaszkiewicz, A. Kuśniewicz, J. Baczak,
M. Bieńczyk, I. Iwasiów, M. Marcinów, O. Tokarczuk, M. Wicha, A. Zielińska, A.
Kuźniak, A. Tuszyńska, A. Żukowska) oraz innych tekstów kultury (ﬁlm, sztuki
wizualne).

4.

U2, U3, K1, K2, K3

Ostateczna lista tekstów literackich oraz innych tekstów kultury analizowanych
podczas kursu zostanie uzgodniona z uczestnikami zajęć w zależności od ich
zainteresowań.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, bieżąca ocena
podczas zajęć.

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 na koniec pierwszego semestru.
Przygotowanie eseju lub prezentacji na temat uzgodniony z
prowadzącą 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.

Sylabusy
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Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1140.603f776ab8056.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu twórczość
najbardziej wpływowych pisarzy angloPAK_K1_W02,
amerykańskiego modernizmu, a także samo zjawisko
"modernizmu", jego historyczny kontekst i teoretyczne PAK_K1_W03,
PAK_K1_W06
ujęcia oraz rozumie dlaczego stanowi ona istotny
kontekst dla kultury europejskiej, a szczególnie dla
literatury polskiej.

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_K1_W01,
PAK_K1_W04

esej

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_K1_U01,
PAK_K1_U04

esej

U2

przygotować rozprawę naukową, dotyczącą analizy
i interpretacji tekstów literackich.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04

esej

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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

Analiza i interpretcja twórczości Josepha Conrada, ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstów kuturowych - polskiego i europejskiego.
U1, K1
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").

2.

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:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.5cd425f1e5023.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W02,
PAK_K1_W05,
PAK_K1_W07

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_K1_W02,
PAK_K1_W05,
PAK_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Student/studentka rozwija wiedzę z zakresu
językoznawstwa, a ściśle leksykograﬁi.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W05,
PAK_K1_W07

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_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

student/studentka zdobywa umiejętności z zakresu
obsługi bibliotek cyfrowych, korzystania z najnowszych
PAK_K1_U02,
wyszukiwarek danych językowych i dostępnych online
PAK_K1_U03
czy oﬄine zasobów elektronicznych oraz
przeszukiwania korpusów językowych.

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_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

rozwiązywanie zadań problemowych

5

przygotowanie projektu

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

poprawa projektu

5

programowanie

5

testowanie

5

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, Semestr 6

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

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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

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.
1.

II. Budowa własnego korpusu

W1, U1, K1

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.).

Sylabusy
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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.
2.

4. Korpusy językowe - korpusy równoległe i narodowe, korpusy specjalistyczne,
korpusy języka mówionego, korpusy synchroniczne – Narodowy Korpus Języka
Polskiego (NKJP).

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

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).
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).
3.
4. Metody językoznawstwa komputerowego w językoznawstwie historycznym:

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

- 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.

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5

Sylabusy
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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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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:
zaliczenie na ocenę
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.

Sylabusy
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Kulinaria w języku w ujęciu historycznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.5cd425f241116.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

2. Źródła leksykograﬁczne do badania dziejów
polszczyzny

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

3. Teoria pól semantycznych i w jej świetle pole
„Kulinaria”

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

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

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

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_K1_W05,
PAK_K1_W06

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

W6

6. Najważniejsze źródła słownictwa kulinarnego
w polszczyźnie.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

W7

7. Dawną tradycję kulinarną w świetle danych
językowych

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

raport

W8

8. Metody badań historycznojęzykowych w aspekcie
leksykologicznym

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06

raport

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

1. Wymienić i omówić źródła do badań słownictwa
kulinarnego w ujęciu historycznym
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U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

2. Wymienić i omówić źródła leksykograﬁczne
do badania dziejów polszczyzny

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

3. Omówić teorię pól semantycznych

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

4. Wymienić, omówić i zastosować metody badań
historycznojęzykowych

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

5. Wymienić i omówić źródła słownictwa kulinarnego
w polszczyźnie

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

6. Dokonać analizy językoznawczej wybranego pola
tematycznego polszczyzny

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

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

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

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

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

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

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

raport

10. Wykorzystywać źródła materiałowe
i leksykograﬁczne do badań historycznojęzykowych

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

1. Prowadzenia badań historycznojęzykowych

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04

zaliczenie

2. Pracy z tekstem historycznym

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04

wyniki badań, egzamin w
formie udziału we
wspólnym projekcie
leksykograﬁcznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K2

Sylabusy
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K3

3. Wykorzystywania różnego typu źródeł w pracy
badawczej

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_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_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

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

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie dokumentacji

10

analiza i przygotowanie danych

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
Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

10

analiza i przygotowanie danych

5

Sylabusy
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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
Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Cele i założenia badań nad słownictwem kulinarnym w ujęciu historycznym

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

2.

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

W1, W2, W8, U4, U9, K1,
K2, K3, K4

3.

3. Teoria pól semantycznych i jej zastosowanie w badaniach
historycznojęzykowych

W1, W2, W8, U1, U10,
U2, U4, U9, 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)

W1, W2, W4, W8, U1,
U10, U2, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

5.

5. Analiza semantyczna pola „Kulinaria” w ujęciu historycznym

W5, W6, W7, U5, U6, U7,
U8, K1, K2, K3, K4

6.

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

W5, W6, U5, U6, U8, K1,
K2, K3, K4

7.

7. Źródła słownictwa kulinarnego w polszczyźnie.

W6, U5, K1, K2, K3, K4

8.

8. Analiza formalna pola „Kulinaria” w ujęciu historycznym

W5, W6, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

Lp.

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

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

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

Semestr 4, Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, egzamin w formie udziału we wspólnym projekcie leksykograﬁcznym

Sylabusy
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Teatr i ﬁlm w edukacji polonistycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.5cd425f333b1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K06

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
z zachowaniem troski o kulturę wypowiedzi oraz
o ochronę polskiego dziedzictwa językowokulturowego

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Sylabusy
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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
W1
(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

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, Semestr 5

Sylabusy
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Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.5cd426072771a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W01

zaliczenie, egzamin

PAK_K1_U01

zaliczenie, egzamin

PAK_K1_K01

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zinterpretować utwór literacki okresu
romantyzmu z wykorzystaniem języka dyskursu
antropologicznego epoki.

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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
W1, U1, K1
romantyczny jako człowiek społeczny (regionalizm, narodowość, koncepcje
języka, modele edukacji, role społeczne, obyczaje).

1.

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.

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (80 %) oraz aktywny w
nich udział.

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, w którego zakres wchodzi
problematyka wykładu, lektur interpretowanych na zajęciach oraz trzech
lektur wybranych przez studenta z listy lektur obowiązkowych (dwie
pozycje) oraz z listy lektur dodatkowych (jedna pozycja).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność studenta na zajęciach.

Sylabusy
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Postmodernizm w literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.1558442274.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna najważniejsze nurty literackiego
postmodernizmu i rozumie ich znaczenie dla
współczesnej estetyki.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna najważniejsze strategie powieściowe
prozy postmodernistycznej i rozumie ich znaczenie dla
rozwoju literatury najnowszej.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić główne tendencje artystyczne
i treści ideowe literackich praktyk
postmodernistycznych.

PAK_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ dokonać krytycznej oceny nurtu
postmodernistycznego w literaturze oraz wskazać jego
aktualne konsekwencje.

PAK_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

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, Semestr 6

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

Sylabusy
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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, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność na wykładach.

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Sylabusy

212 / 339

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Postmodernizm w ﬁlmie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.1558443149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii, Nauki o
sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne, 0215Muzyka i sztuki sceniczne,
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka),
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna różnice między modernistyczną
i postmodernistyczną poetyką dzieła ﬁlmowego
i rozumie ich znaczenie dla współczesnej estetyki.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić specyﬁkę
postmodernistycznego dzieła ﬁlmowego oraz jego
relacje z literaturą postmodernistyczną.

PAK_K1_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_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Sylabusy
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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, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność na wykładach.

Semestr 4, Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Wprowadzenie do pamięcioznawstwa. Teorie i kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.62039c4dd3a6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/studentka zna i rozumie najważniejsze teorie
współczesnego pamięcioznawstwa

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

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_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04

esej, prezentacja

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

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

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

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, Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej – recenzji
omawiającej wybraną pozycję pamięcioznawczą lub wybrany tekst
zaliczenie na ocenę, esej
polskiej kultury pamięci (utwór literacki, ﬁlm, spektakl, wystawa
etc.)

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Hermeneutyka najnowsza. Na bezdrożach interpretacji i rozumienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.1585557021.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student(ka) zna teksty kanoniczne dla hermeneutyki
ostatniego stulecia.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

student(ka) zna zjawiska i tendencje w hermeneutyce
końca XX i początku XXI wieku

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

student(ka) zna hermeneutykę jako wspólny idiom
rozmaitych fenomenów intelektualnych końca XX
i początku XXI wieku.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

student(ka) potraﬁ identyﬁkować podstawowe
stanowiska w hermeneutyce końca XX i początku XXI
wieku (hermeneutyka techniczna, hermeneutyka
ﬁlozoﬁczna, ﬁlozoﬁa hermeneutyczna).

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

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_K1_U01,
PAK_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

student(ka) posługuje się hermeneutyką jako
sposobem na demistyﬁkację ideologii i wszelkich
innych nadużyć myślowych.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

K1

student(ka) rozumie hermeneutykę jako nie tylko zbiór
gabinetowych lub akademickich kompetencji
PAK_K1_K02,
w fachowym interpretowaniu tekstów, ale nade
PAK_K1_K03,
wszystko podstawy wyróżnik i zarazem sposób bycia
PAK_K1_K05
w świecie.

egzamin ustny,
zaliczenie

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_K1_K01,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

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_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

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, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

224 / 339

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, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Język-myślenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1C0.603f9727e5a84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K1_K05

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.

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.

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

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach
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Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu mającego formę rozmowy na temat zagadnień
poruszanych na wykładzie
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Od Leśmiana… Interpretacje poezji nowoczesnej i ponowoczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.1589279348.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W01,
PAK_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

zasady interakcyjno-performatywnej interpretacji.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

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_K1_K01,
PAK_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

aktywnego, sprawczego i otwartego na różnice
uczestniczenia w komunikacji, funkcjonowania
w relacjach społecznych, pielęgnowania różnych
odmian języka i form kulturowych.

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować teksty jako zdarzenia literackie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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; cielesnozmysłowy odbiór zjawisk wpisany w tkankę wiersza. Problematyka ta ujmowana
będzie przez pryzmat nowoczesnych i ponowoczesnych idei antropologicznoestetycznych: formalizmu rosyjskiego, psychoanalizy, dekonstrukcji, ﬁlozoﬁi daru i
wymiany ekonomicznej, badań genderowych, posthumanizmu, a zwłaszcza
W1, W2, U1, K1, K2
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.

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Praca zaliczeniowa.

Semestr 4, Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, prace interpretacyjne. Egzamin
egzamin ustny, zaliczenie na ocenę ustny po drugim semestrze. Zakres: treść wykładu oraz
lektury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się z dwóch semestrów i liczy 60 godzin.
Udział w semestrze zimowym obliguje do udziału w semestrze letnim.
Dla Studentek/Studentów wybierających tę opcję obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

233 / 339

Kultura w ujęciach performatycznych. Procesy i konteksty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.6200ﬀ13d288f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z podstawowymi ujęciami kultury w nurtach performatycznych

C2

Przybliżenie uczestnikom performatycznych metod analizy tekstów, procesów i praktyk kulturowych

C3

Nakreślenie podstaw transdyscyplinarnych badań łączących dyskursy humanistyki i nauk społecznych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia z zakresu performatyki
w kontekście badań kulturoznawczych.

PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować pojęcia z zakresu performatyki
do samodzielnej analizy tekstów, procesów i praktyk
kulturowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zastosowania zdobytej wiedzy podczas dyskusji
w trakcie zajęć oraz poza kontekstem akademickim.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

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 4, Semestr 6

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia performatyki w kontekście badań kulturoznawczych.

W1, U1, K1

2.

Transdyscyplinarność jako nowy paradygmat kulturoznawczy

W1, U1, K1

3.

Praktyki kulturowe - deﬁnicje, przykłady, metody analityczno-badawcze

W1, U1, K1

4.

Kultura jako tekst - kultura jako działanie. Stare i nowe paradygmaty
kulturoznawstwa

W1, U1, K1

5.

Gatunki artystyczne i performatywne jako wiedze usytuowane

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie pracy pisemnej o objętości 8 stron znormalizowanych,
poświęconej analizie samodzielnie wybranego przykładu w kontekście
zaliczenie na ocenę jednego z bloków tematycznych realizowanych podczas zajęć LUB ustna
prezentacja analizy samodzielnie wybranego przykładu w kontekście
jednego z bloków tematycznych realizowanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Tradycje romantyczne: Mickiewicz i wieszczowie w tekstach kultury XX
i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.620a2bdad2bbf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z wybitnymi kontynuatorami (w literaturze. sztuce, kulturze intelektualnej) wielkich
tematów romantyzmu

C2

Zapoznanie słuchaczy z regułami interpretacji inspirowanych przez romantyzm tekstów współczesnej kultury

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie ważne (wybrane) teksty kultury
XX i XXI wieku inspirowane przez romantyzm

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie interpretować dzieła
literatury i sztuki inspirowane przez romantyzm w w.
XX i XXI

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do propagowania wiedzy o tradycji
romantycznej we współczesnej literaturze i sztuce

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

30
Liczba godzin
30

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Neoromantyzm a modernizm w literaturze i sztuce przełomu wieków XIX i XX.
Nawrót prometeizmu i mesjanizmu. Symboliści, Wyspiański.

W1

2.

Skamandryci i awangardziści wobec romantyzmu w okresie od Dwudziestolecia do
wspólczesności po II wojnie światowej. Iwaszkiewicz i Lechoń, Peiper i Przyboś.
W1, U1
Recepcja Norwida, Słowackiego i Mickiewicza w Dwudziestoleciu. Druga
Awangarda: Czechowicz, Łobodowski, Żagary.
Pokolenie wojenne i jego romantyczni patroni. Czesław Miłosz i przemiany tradycji
romantycznej.

3.

W1, U1

4.

Romantyzm - "romantyka rewolucyjna" w sztuce - socrealizm. Legenda
romantyczna i szydercy po roku 1956. Nowa Fala i Nowy Romantyzm.

W1, U1, K1

5.

Tradycja romantyczna po roku 1989.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, egzamin

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem wstępnym znajomość tekstów ze szkoły średniej (podstawa
programowa) z zakresu kanonu literatury romantyzmu i tradycji romantycznej w literaturze.

Sylabusy
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Orient romantyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.62010fcc7b346.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat procesu kształtowania się zainteresowań orientalistycznych w Polsce i w Europie
zachodniej w epoce romantyzmu

C2

Zapoznanie studentów z sylwetkami polskich oraz europejskich literatów-podróżników na Wschód (Bliski i Daleki)
oraz z literackimi wizjami Orientu wpisanymi w dzieła romantyczne (w tym w dramat romantyczny). Prezentacja
tła antropologiczno-kulturowego literatury romantycznej

C3

Wyposażenie studenta w specjalistyczną wiedzę ﬁlologiczną z zakresu literaturoznawstwa i teatrologii (zakres:
orientalizm i egzotyzm w literaturze i teatrze)

C4

Wypracowanie kompetencji sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim (zwłaszcza terminologią
związaną z zagadnieniem orientalizmu w literaturze)

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_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

W2

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

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

W3

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

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W06,
PAK_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

U1

samodzielnie analizować wykreowane przez
romantyków wizje Orientu (w poezji, prozie
i w dramacie romantycznym), umieszczając je
kompetentnie w kontekście historycznoliterackim,
biograﬁcznym i kulturowym. Dzięki wiedzy na temat
różnych kultur (i literatur) Wschodu zdobywa także
umiejętności komparatystyczne

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

U2

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_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

esej, egzamin

U3

posługiwać się programami komputerowymi
i przygotować publikację do druku

PAK_K1_U03,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań (inicjatyw) uświadamiających
wartość dzieł/kultur Orientu oraz znaczenie dialogu
kultur (Wschód-Zachód)

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

analiza problemu

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie eseju

45

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe
1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wprowadzenie. Pojęcie orientalizmu (tu m. in. „Orientalizm” E. Saida).

2.
Wizje Orientu w literaturze polskiej przed romantyzmem. 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 staropolskiej kulturze materialnej (stroje,
tkaniny, zdobnictwo, militaria, architektura itd.), zbiory. Mikołaj Radziwiłł
„Sierotka” i jego "Peregrynacja do Ziemi Świętej". Orientalizm sarmacki a dzieje
bajeczne. Sarmaci i islam (XVII-wieczne turcyki; tłumaczenie "Jerozolimy
wyzwolonej" Tassa, relacje z Turcją, wiktoria wiedeńska, Jan III Sobieski jako
spadkobierca Gotfryda z Bouillon itd.). Najstarsze polskie tłumaczenia literatury
wschodniej. Dorobek leksykograﬁczny (Fr. Meniński). Dorobek orientalny literatury
polskiego oświecenia – największe osiągnięcia (tu m. in. rola Puław, księcia A. K.
Czartoryskiego „Słowniczek wyrazów przyjętych do naszej mowy polskiej ze
wschodnich języków”; motywy orientalne w twórczości I. Krasickiego;
podróżopisarstwo oraz powiastki wschodnie Jana Potockiego; świat arabski i
orientalna struktura w „Rękopisie znalezionym w Saragossie”).
3.
Romantyczny „renesans orientalny” – uwarunkowania kulturowe i
polityczne. Orientalizm francuski, niemiecki i brytyjski. Kolonializm i badania
archeologiczne: egipska wyprawa Napoleona i Kompania Wschodnioindyjska
Brytyjczyków. Towarzystwa orientalistyczne i azjatyckie w Europie. Europejskie
XIX-wieczne przekłady literatury arabskiej, perskiej, tureckiej, indyjskiej.

1.

4.
Orient w zachodnich manifestach romantycznych (tu m. in. W. H.
Wackenroder, Novalis, F. von Schlegel, A. W. von Schlegel, Novalis).
Arabeska/moreska jako ideał estetyczny romantyków (F. Schlegel, J. von Görres, J.
P. Richter, E. A. Poe). Tu: J. Woźniakowski, „O romantycznej arabesce”.
5.

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

Goethego „Dywan Zachodu i Wschodu” („West-östlicher Divan”, 1819).

6.
Orientalne podróżopisarstwo francuskie (F. R. de Chateaubriand, „Itinéraire
de Paris à Jérusalem”; Alphonse de Lamartine, „Impressions, souvenirs, pensées
et paysages pendant un voyage en Orient, 1832-1833, ou Notes d'un voyageur”,
Paris 1835; „Nouveau voyage en Orient”, Paris 1850; Nerval, „Voyage en Orient”,
Paris 1851). Victora Hugo „Les Orientales” (Poezje wschodnie), Paris 1829.
7.
Wizje Orientu w romantycznej literaturze angielskiej (G. G. Byron, powieści
poetyckie i „Wędrówki Childe Harolda”; T. Moore, „Lalla Rookh”; P. Shelley, „The
Revolt of Islam”).
8.
Orient w polskich manifestach romantycznych (Brodziński, Mochnacki,
Mickiewicz, Odyniec, Goszczyński, Rzewuski) – od euforii po odrzucenie. 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).
9.
„Przebiegłem całą Arabię skalistą i pustą wszerz i wzdłuż” - orientalna pasja
i podróże Emira Tadż al-Fahr (Wacława Rzewuskiego). Synteza orientalizmu
kresowego i naukowego. Przyjaźń z J. von Hammer-Purgstallem 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, – kontaminacja dwóch orientalizmów (egzotycznego i
kresowego) oraz dwóch mitów (kozackiego i arabskiego). Legenda „Emira” w
literaturze i malarstwie XIX w. (m.in. A. Mickiewicza „Farys”; J. Słowackiego „Duma
o Wacławie Rzewuskim”, W. Pola „Hetman Złotobrody” etc.).

Sylabusy
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10.
Najważniejsze ośrodki orientalistyki polskiej w I poł. XIX wieku (Wilno,
Kraków, Petersburg, Moskwa, Kazań). Zainteresowania orientalistyczne 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.
11.
Orientalne marzenia i studia Ludwika Spitznagla (wiersz „Do Kazimierza
Rdułtowskiego, planując z nim podróż na Wschód”). Wpływ na J. Słowackiego
(„Godzina myśli”).
12.
Wątki orientalne w debiutanckich „Poezjach” Aleksandra Chodźki (poemat
„Derar”, elegie perskie). Dorobek naukowy i przekładowy wybitnego polskiego
iranisty (relacja podróżnicza „Ghilan”, „Specimens of the popular poetry of
Persia”, „Gramatyka perska”, „Drogman turecki”, „Thé atre persan; choix de
té azié s ou drames”, przekład: „Padyszach i czterech derwiszów”)
13.
Inni orientaliści z kręgu wileńskiego: Józef Kowalewski, jego badania
Mongolii i zbiory orientaliów; Jana Wiernikowskiego przekłady literatury perskiej.
14.
Wschód Adama Mickiewicza. Orient w „Słowniku języka Adama
Mickiewicza”. Wczesna twórczość – wątek turecko-perski w balladzie „Renegat”.
15.
Wpływ doświadczeń petersburskich na kształtowanie orientalnych
zainteresowań poety. Wiersz stambuchowy „Wschód i Północ”. Orientalne lektury i
przekłady z okresu rosyjskiego („Szanfary”, „Almotenabby”). „Farys” – adaptacja
gatunku poezji arabskiej (kasydy).
16.

2.

Orientalna szata „Sonetów krymskich”. Śladami Mickiewicza po Krymie.

17.
Wątek irański (zaratusztriański) w twórczości Mickiewicza (lektura ksiąg
Awesty, wiersz „Aryman i Oromaz”). Dualizm etyczny i psychomachia w twórczości W1, W2, W3, U1, U2, U3,
wieszcza. Koncepcja irańskiej genezy Słowian Wawrzyńca Surowieckiego.
K1
18.
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 „Dzieje starożytne Indii”, W. Majewski,
L. Dunin Borkowski etc.). Indie w „Prelekcjach paryskich” Mickiewicza.
19. Juliusza Słowackiego marzenie o Wschodzie. Orientalia we wczesnych
powieściach poetyckich Słowackiego („Szanfary”, „Arab”, „Mnich”). Wpływ Byrona.
„Duma o Wacławie Rzewuskim”.
20. Podróż Słowackiego na Wschód – miejsca i obiekty. Obraz wschodniej
podróży w listach do matki i „Raptularzu” poety (rysunki Słowackiego o tematyce
orientalnej).
21. Egipt i piramidy w poezji Słowackiego („Piramidy”, „Na szczycie piramid”,
„Rozmowa z piramidami”, „Pieśń na Nilu”).
22. Pokłosie poetyckie podróży Słowackiego – ciąg dalszy ( „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”).
23. „Beniowski” Słowackiego. Maurycy August Beniowski i jego egzotyczne
„awantury” podróżnicze.
24. „Genezis z Ducha”. Miejsce Wschodu w ﬁlozoﬁi (i historiozoﬁi) genezyjskiej
Słowackiego. Wątki indyjskie (metempsychoza).
25. „Król-Duch” i wątek ormiański w twórczości oraz biograﬁi Słowackiego.
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26.
Dekadencki i frenetyczny Wschód w wizjach poetyckich Zygmunta
Krasińskiego („Agaj Han”, „Irydion”).
27.
Norwida marzenie o podróży na Wschód. 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.).
28.
Norwid i świat arabski: lektura „Rappel à l’intelligent…” Abd el-Kadera.
„Noc tysiączna druga” oraz cykl plastyczny „Awantury arabskie” – wpływ „Księgi
tysiąca i jednej nocy”. Norwid wobec islamu (tu m. in. notatki, „Bema pamięci
żałobny rapsod”, arabica i islamica plastyczne Norwida).
29.
Norwid i świat perski: wpływ twórczości Haﬁza („Assunta”, „Emil na
Gozdawiu” etc.).
30.

Wątki chińskie i indyjskie w twórczości Norwida.

31.
Norwid i starożytny Egipt („Kleopatra i Cezar”, rysunki egipskie). Wpływ
Wystawy Światowej z 1867 roku i E. Chojeckiego.

3.

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

32.
Norwid i Etruskowie (Norwidowska fascynacja tajemniczym wątkiem
archeologicznym).
33.
Kaukaz jako wrota Orientu. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan w poezji
zesłańczej polskich kaukazczyków. Twórczość Tadeusza Łady-Zabłockiego.
34.

Twórczość Władysława Strzelnickiego („Szkice Kaukazu”, „Mahmudek”).

35. „Szkice Kaukazu” Michała Andrzejkowicza-Butowta. „Orograﬁa Kaukazu”
Józefa Chodźki.
36. 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.
37. Romantyczne dziedzictwo orientalne – podsumowanie. Filozoﬁczne,
historiozoﬁczne, mitotwórcze i estetyczne aspekty orientalizmu romantycznego.

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów,
analiza tekstów
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest obecność na
wykładach oraz przedstawienie pisemnej pracy
zaliczeniowej (na ocenę). Praca stanowi ekwiwalent
egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość literatury polskiej adekwatna do roku studiów i specjalności. Obecność na zajęciach obowiązkowa (nieobecności
wymagają usprawiedliwienia; dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze).
Kurs obejmuje dwa semestry, czyli 60 godzin; udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w
semestrze letnim.
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Stanisław Przybyszewski - transgresywny i nowoczesny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.62039f4ef4237.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dostarczenie wiedzy nt. twórczości S. Przybyszewskiego jako jednego z najważniejszych polskich twórców.
Przeprowadzenie falsyﬁkacji jego „złej” legendy. Pokazanie Przybyszewskiego jako pisarza nowoczesnego
i transgresywnego.

C2

2Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie literatury (a także ﬁlozoﬁi i kultury) przełomu XIX/XX wieku.

C3

Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego, w szerszych
kontekstach kulturowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna twórczość S. Przybyszewskiego i jego
rolę w literaturze. Zna i rozumie proces
historycznoliteracki w jego kulturowej złożoności (na
przykładzie literatury przełomu XIX/XX w.).

PAK_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ interpretować teksty literackie,
także w kontekstach kulturowych. Potraﬁ zwracać
uwagę na treści niewyrażone wprost w utworze
literackim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do uważnej lektury
tekstów literackich i przekazywania tej umiejętności
innym. Lepiej rozumie skomplikowane zjawiska
psychologiczne i społeczne.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie do egzaminu

10
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248 / 339

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1.
Stanisław Przybyszewski należy do najciekawszych twórców polskiej i
niemieckiej literatury przełomu XIX/XX w. W ramach opcji będziemy dokonywać
re-lektury jego tekstów, konfrontować zawarte w nich koncepcje z kontekstem
ówczesnym (naturalizm, symbolizm, sztuka nerwów, dramat intymny,
(pre)ekspresjonizm, a także ﬁlozoﬁa Nietzschego i Schopenhauera, ówczesna
antropologia, koncepcje Freuda itp.) oraz współczesnym (m. in. psychoanaliza
Junga i Lacana, krytyka feministyczna, gender).

1.

2.
Przybyszewski pokazany zostanie jako czuły „barometr” swych czasów,
oddający ich intymny, chorobliwy puls oraz dający interesujący zapis kryzysów i
transgresji epoki: kryzys podmiotu, kryzys męskości, kryzys religii, itp.

W1, U1, K1

3.
Lektura tekstów Przybyszewskiego ma odsłonić fundamenty jego estetyki i
ideologii (sztuka wykrzyku duszy, anarchosatanizm, transgresje, nowe formy
religijności), mniej lub bardziej ukryte tropy nerwic i psychoz epoki (melancholia,
histeria, narcyzm), fobii (mizoginizm, metaﬁzyczne lęki), nowych wizerunków
kobiecości (domina, kobieta-dziecko), zmierzchu męskości (histeryk, mężczyznadziecko, artysta).
4.
W centrum zainteresowania znajdą się wybrane teksty eseistyczne,
prozatorskie i dramatyczne Przybyszewskiego oraz literackiego „otocza”,
odsłaniające nie tylko jawny, ale także ukryty rewers epoki.
Podejmowane tematy:
1.Opowieść biograﬁczna – Król Bohemy i pisanie życiem.
2. Kryzys tożsamości, podmiot utraty (antropologia jednostki twórczej, neuroza,
destrukcja podmiotu), transgresje.
3. Kryzys „starej” sztuki – psychiczny naturalizm i sztuka duszy.
2.

W1, U1, K1
4. Kryzys religii. Satanizm jako ﬁlozoﬁa rozpaczy i anarchizm metaﬁzyczny
5. Miłosne kryzysy i transgresje – androgyne i mizoginia. Wstręt i fascynacja
cielesnością. Czy jest kobieta w tych tekstach?
6. Kryzys męskości – histeria, melancholia, wstręt i lęk.
7. Psychiczne transgresje – choroba i psychopatologie.

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność podczas zajęć.

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie aktywności podczas zajęć.
Zaliczenie przedmiotu - egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Informacja o zajęciach: opcja ma formę konwersatorium połączonego z wykładem.
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Sztuka wymowy – teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.13C0.620b6c4f96d1b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentom wiedzy z zakresu retoryki klasycznej

C2

ćwiczenie praktycznych umiejętności retorycznych
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozróżnia działy retoryki i rodzaje retoryczne

PAK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

komponować, brać udział w debatach i polemikach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w życiu społecznym i kulturalnym

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

60

analiza dokumentów programowych

60

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, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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.

Rodzaje retoryczne: genus demonstrativum (mowa), genus deliberativum
(debata), genus iudiciale (polemika)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę znajomość omawianych tekstów, wykonanie ćwiczeń

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę znajomość omawianych tekstów, wykonanie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1180.5cd9465c57262.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1945 - 1989.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989

PAK_K1_W04

egzamin ustny

W2

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

PAK_K1_W01

egzamin ustny

zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod teksty literackie, umieścić je w kontekście
PAK_K1_U01
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia wobec różnych dyskursów
historycznoliterackich i historycznych oraz ich
polityczno-ideowych uwarunkowań.

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K1_K01

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

255 / 339

1.

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

W1, U1, K1

2.

Zjawiska krajowego życia literackiego (czasopisma, cenzura, drugi obieg).

W1, U1, K1

3.

Zjawiska emigracyjnego życia literackiego (główne ośrodki, ich relacje z twórcami
krajowymi).

W1, U1, K1

4.

Poezja po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje).

W1, W2, U1, K1

5.

Proza po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje).

W1, W2, U1, K1

6.

Dramat i teatr po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje).

W1, W2, U1, K1

7.

Eseistyka i krytyka po roku 1945 (najważniejsi twórcy, poetyki, tendencje).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
frekwencja

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
frekwencja, egzamin ustny

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.

Sylabusy
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Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1180.62065b15a6f1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1945 - 1989.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989

PAK_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

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

PAK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

zanalizować i zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod teksty literackie, umieścić je w kontekście
PAK_K1_U01
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia wobec różnych dyskursów
historycznoliterackich i historycznych oraz ich
polityczno-ideowych uwarunkowań.

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

Przygotowanie prac pisemnych

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
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Poezja polska w okresie 1945-1989 (poezja jako zapis doświadczeń historycznych i
egzystencjalnych; przedstawiciele powojennych generacji poetyckich; analizy
W1, W2, U1, K1
wybranych utworów)

2.

Proza polska w okresie 1945-1989 (Holokaust, II wojna światowa, powojenne
przemiany społeczno-polityczne w prozatorskim zwierciadle; nurt chłopski)

W1, W2, U1, K1

3.

Eseistyka i krytyka polska w okresie 1945 - 1989 (dyskusje wokół wybranych
tematów "polskiej szkoły eseju"; spory programowe i krytycznoliterackie)

W1, W2, U1, K1

4.

Dramat polski w okresie 1945 - 1989 (Gombrowicz, Mrożek, Różewicz)

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca zaliczeniowa:
recenzja publikacji naukowej dotyczącej literatury polskiej XX wieku.

Semestr 5
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Zaliczenie pisemne
lub ustne z problematyki i lektur omawianych na zajęciach.

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

Sylabusy
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Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1180.62065ec4d1843.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1945 - 1989.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989

PAK_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

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

PAK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia wobec różnych dyskursów
historycznoliterackich i historycznych oraz ich
polityczno-ideowych uwarunkowań.

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

Przygotowanie prac pisemnych

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
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poezja polska w okresie 1945-1989 (problematyka "poezji po Auschwitz";
ﬁlozoﬁczne zaplecze poezji; poezja w kontekście przemian politycznospołecznych)

W1, W2, U1, K1

2.

Proza polska w okresie 1945-1989 (powieść, opowiadania, reportaż i literatura
dokumentu osobistego jako zwierciadło przemian społeczno-politycznych; narracje W1, W2, U1, K1
i problematyka tożsamości)

3.

Eseistyka i krytyka polska w okresie 1945 - 1989 (fenomen "polskiej szkoły eseju",
problematyka tożsamości europejskiej, eseistyka wobec sztuk pięknych)

W1, W2, U1, K1

4.

Dramat polski w okresie 1945 - 1989 (problematyka tożsamości w świecie "po
śmierci Boga", zmagania z "polską formą", przemiany nowoczesnej estetyki)

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca zaliczeniowa:
recenzja publikacji naukowej dotyczącej literatury polskiej XX wieku.

Semestr 5
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Zaliczenie pisemne
lub ustne z problematyki i lektur omawianych na zajęciach.

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

Sylabusy
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Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia. Kurs autorski C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1180.62065f5eaf26a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką literatury i kultury polskiej okresu 1945 - 1989.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska literatury i kultury polskiej okresu 1945-1989

PAK_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

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

PAK_K1_W01

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia wobec różnych dyskursów
historycznoliterackich i historycznych oraz ich
polityczno-ideowych uwarunkowań.

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

Przygotowanie prac pisemnych

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
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poezja polska w okresie 1945-1989 (poezja wobec religii, historii i polityki;
ﬁlozoﬁczne zaplecze poezji; problematyka "biegunów poezji")

W1, W2, U1, K1

2.

Proza polska w okresie 1945-1989 (powieść, opowiadania, reportaż i literatura
dokumentu osobistego w kontekście przemian cywilizacyjnych i transformacji
nowoczesnej tożsamości)

W1, W2, U1, K1

3.

Eseistyka i krytyka polska w okresie 1945 - 1989 (fenomen "polskiej szkoły eseju",
dorobek krakowskiej szkoły krytyki)

W1, W2, U1, K1

4.

Dramat polski w okresie 1945 - 1989 (dramaturgia Gombrowicza i Mrożka)

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Praca zaliczeniowa:
recenzja publikacji naukowej dotyczącej literatury polskiej XX wieku.

Semestr 5
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega aktywność na zajęciach (czytanie lektur, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusjach, referaty, prezentacje) oraz frekwencja. Zaliczenie pisemne
lub ustne z problematyki i lektur omawianych na zajęciach.

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

Sylabusy
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Zarządzanie kulturą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.180.5cd032e853158.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji kultury i współczesnego życia kulturalnego oraz sposobów
zarządzania kulturą

C2

Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania pola literackiego w Polsce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy praktyki zarządzania kulturą we wszystkich
trzech sektorach

PAK_K1_W07

projekt

PAK_K1_U07

projekt

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zarządzać projektem, instytucją i organizacją

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zarządzania projektami

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące
zarządzania w kulturze, z uwzględnieniem projektowania, planowania
strategicznego, pozyskiwania środków ﬁnansowych, promocji i marketingu.
Wszystkie prezentowane treści będą odwoływać się do konkretnych przykładów
realizacji projektów kulturalnych i funkcjonowania instytucji kultury i organizacji
pozarządowych działających na polu kultury. Poruszone zostaną też podstawowe
zagadnienia formalno- prawne związane z zarządzaniem kulturą. Punktami
odniesienia będą polskie i europejskie strategie i programy kulturalne. Celem
zajęć jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne
zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową
instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym
działalność kulturalną).
W1, U1, K1

1.
Podstawowe zagadnienia:
Zarys problematyki zarządzania kulturą
Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury
Nowe trendy w zarządzaniu
Zarządzanie projektem
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
Pozyskiwanie środków ﬁnansowych i sponsoring
Promocja i marketing w kulturze
Współpraca kulturalna i sieciowanie
Międzynarodowa współpraca kulturalna
Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny,
seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie projektu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie projektu zaliczeniowego.

Sylabusy
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Poetyka z elementami teorii literatury-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.180.5cd946a14c771.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najistotniejsze pojęcia z zakresu dwudziestowiecznej
teorii literatury i metodologii badań literackich, główne
nurty i szkoły badawcze w teoriach literatury XX w.
oraz ich najważnieszych przedstawicieli

PAK_K1_W03

egzamin ustny

W2

związki teorii literatury z innymi dyscyplinami wiedzy

PAK_K1_W02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii literatury
i metodologii badań literackich do przeprowadzenia
krytycznej analizy i interpretacji tekstów literackich
oraz innych tekstów kultury

PAK_K1_U01

egzamin ustny

U2

Wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii literatury
i metodologii badań literackich we własnej
indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, a także
przy pisaniu prac semestralnych, rocznych
i dyplomowych.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U06

egzamin ustny

U3

dzięki świadomości metodologicznej i teoretycznej
doskonalić i rozwijać - w oparciu o uzyskaną wiedzę swoje profesjonalne kompetencje

PAK_K1_U07

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny wiedzy literaturoznawczej oraz
współczesnych tendencji w humanistyce dzięki
uzyskanej świadomości metodologicznej i teoretycznej

PAK_K1_K01

egzamin ustny

K2

roli literatury w życiu społecznym i aktywnie
uczestniczy w działaniach na rzecz podniesienia
poziomu komunikacji społecznej oraz kultury dialogu

PAK_K1_K03,
PAK_K1_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Dziewiętnastowieczne metody badania dzieła literackiego
2. Przełom antypozytywistyczny i jego konsekwencje dla literaturoznawstwa
3. Rosyjska szkoła formalna
4. Strukturalizm
5. Formalizm amerykański (szkoła New Criticism)
6. Michaił Bachtin i jego miejsce w dwudziestowiecznych badaniach literackich
7. Psychoanaliza i psychologia głębi w badaniach literackich
8. Fenomenologia. Ingardenowska teoria budowy dzieła literackiego
9. Hermeneutyka literacka i ﬁlozoﬁczna
10. Semiotyka i semiologia
11. Teoria estetyki i odbioru
12. Narratologia francuska
13. Polska szkoła strukturalna i teoria komunikacji literackiej
14. Socjologia literatury
15. Przełom poststrukturalistyczny
16. Intertekstualność i jej odmiany
16. Poststrukturalizm i dekonstrukcja

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularna obecność na wykładach
oraz zdanie egzaminu ustnego obejmującego materiał omawiany podczas
wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Estetyczne kategorie literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1180.5cd4264b86952.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z kategoriami i pojęciami estetycznymi, które są pomocne w interpretacji
utworów literackich i tekstów kultury.

C2

Celem jest uświadomienie studentom znaczenia procesów estetyzacji rzeczywistości we współczesnej kulturze.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z estetyką;
zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk

PAK_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PAK_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do kompetentnego interpretowania
zjawisk kultury i kształtowania świadomości kulturowej
społeczeństwa

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie eseju

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Zagadnienie deﬁniowania sztuki; ewolucja pojęcia sztuki.

W1, K1

2.

Problem estetyzacji rzeczywistości i deestetyzacji sztuki w XX wieku

W1, U1, K1

3.

Analiza wybranych kategorii estetycznych (piękna, wzniosłości, tragizmu,
komizmu) z perspektywy literatury

W1, U1, K1

4.

Problematyka człowieka estetycznego i "życia jako dzieła sztuki" w kulturze XIX ,
XX i XXI wieku

W1, U1, K1

5.

Idea i praktyka Gesamtkunstwerk w sztuce modernizmu i postmodernizmu

W1, U1, K1

6.

Związki między sztuką i techniką w modernizmie; rola nowych mediów w estetyce
literatury

W1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem jest aktywne uczestniczenie w zajęciach,
wykonanie zadanych prac (esej lub prezentacja) oraz
zaliczenie końcowego sprawdzianu.

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach ( m.in.
przedstawienie prezentacji) oraz zdanie egzaminu pisemnego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja językoznawcza. Reﬂeksja nad językiem od XIX do XXI wieku –
wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.180.6206594b233ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna i rozumie nurty w nowożytnej reﬂeksji nad językiem, nad jego pochodzeniem i strukturą.

C2

Student potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk zachodzących we współczesnej
polszczyźnie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna najważniejsze teorie i metodologie badań
nad językiem (od XIX w. do współczesności), ich
przedstawicieli oraz dzieła. Student rozumie związki
tych koncepcji z procesami historycznymi,
społecznymi, kulturowymi.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06,
PAK_K1_W07

egzamin ustny

W2

Student zna i rozumie główne pojęcia z zakresu
wiedzy o języku.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06,
PAK_K1_W07

egzamin ustny

W3

Student zna i rozumie interdyscyplinarne związki
wielkich teorii językoznawczych z osiągnięciami
ﬁlozoﬁi, psychologii, socjologii, antropologii, etnologii,
medioznawstwa.

PAK_K1_W05,
PAK_K1_W06,
PAK_K1_W07

egzamin ustny

U1

Student potraﬁ zastosować dostępną wiedzę z zakresu
lingwistyki do analizy i interpretacji zjawisk
zachodzących we współczesnej polszczyźnie
w kontekście ich złożonych i wieloaspektowych
uwarunkowań historycznych, społecznych,
kulturowych.

PAK_K1_U03,
PAK_K1_U04,
PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

U2

Student potraﬁ formułować i rozwiązywać problemy
badawcze oraz prowadzić prace badawcze
na podstawowym poziomie przy zastosowaniu
wybranej metodologii językoznawczej.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

egzamin ustny

U3

Student potraﬁ przygotowywać prezentacje z zakresu
prowadzonych prac badawczych, brać udział
w dyskusji, uzasadniać własne stanowisko przy
postawie otwartości na cudze argumenty i ich
poszanowaniu.

PAK_K1_U04

egzamin ustny

U4

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać wiedzę
kierunkową oraz interdyscyplinarną, rozwijać zdobyte
umiejętności, podnosić kompetencje językowe
i komunikacyjne.

PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

egzamin ustny

K1

Student jest gotów do korzystania ze zdobytej wiedzy
w pracy naukowej, kulturotwórczej, organizacyjnej
i popularyzatorskiej na rzecz swojego otoczenia
społecznego; poszukiwania rozwiązań różnorodnych
problemów poznawczych i praktycznych; posiada
zdolność krytycznej oceny własnych kompetencji,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem ww. problemów jest gotów
poszukiwać wsparcia i pomocy specjalistów oraz
uczestniczyć w działaniach zespołowych na rzecz
rozwiązywania tych problemów.

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

egzamin ustny

K2

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
propagowania wzorców poprawności językowej oraz
polskiego dziedzictwa językowego.

PAK_K1_K04,
PAK_K1_K05

egzamin ustny

K3

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
podniesienia poziomu zasad komunikacji językowej
w wymiarze etycznym i estetycznym; jest gotów
do tworzenia różnorodnych (ustnych i pisemnych)
form wypowiedzi, ich analizy i interpretacji oraz
merytorycznej i etycznej oceny różnych przekazów
tekstowych pojawiających się w przestrzeni publicznej.

PAK_K1_K05,
PAK_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

Student jest gotów do oceny i wartościowania zjawisk
zachodzących we współczesnej polszczyźnie w imię
szacunku dla własnego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnej akceptacji odmienności kulturowej,
różnic religijnych i aksjologicznych, idei tolerancji oraz
postawy dialogu i otwartości.

PAK_K1_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

Teorie dotyczące pochodzenia języka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

2.

Język wobec innych systemów znaków (na przykład tańca pszczół).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

3.

Semiotyka (nauka o znakach) w starożytności i czasach nowożytnych; rola
reﬂeksji nad znakiem językowym w rozwoju współczesnej semiotyki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

4.

Językoznawstwo XIX wieku - w poszukiwaniu prajęzyka i drzewa genealogicznego
języków.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

5.

Wilhelm von Humboldt - rozważania nad naturą języka i jego rolą w życiu
człowieka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

6.

Młodogramatycy - język jako twór biologiczny.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

7.

Ferdynand de Saussure i "Kurs językoznawstwa ogólnego" (1916).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

8.

Strukturalizm europejski jako paradygmat badawczy - Praskie Koło Lingwistyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4
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9.

Językoznawstwo zorientowane antropologicznie - strukturalizm amerykański.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

10.

Jak odkrywać i (re)konstruować językowy obraz świata (JOS)? Językowy obraz
świata a tekstowy i dyskursywny obraz świata.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

11.

Składnia jako centrum analizy języka - Noam A. Chomsky.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

12.

Jak (można) działać słowami - o performatywach, aktach mowy i magicznej funkcji
języka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

13.

Rola języka w procesie poznania ludzkiego - językoznawstwo kognitywne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

14.

Nowe technologie a współczesna reﬂeksja nad językiem - lingwistyka korpusowa i
stylometria.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach, przyswojenie wiedzy objętej programem
przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnicy zajęć są studentami kierunku antropologiczno-kulturowego (opcja kierunkowa).

Sylabusy
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Literatura powszechna XVIII-XIX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.180.1585813335.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, końca XVIII
i pierwszej pierwszej połowy XIX wieku oraz zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych (zwłaszcza dziedzictwa
romantyzmu); zrozumienie idei wielokulturowości, pozwalającej pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego.
Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi; zna podstawowe
metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem
różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym, - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie; potraﬁ
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy
w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PAK_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

kulturę duchową i materialną oraz myśl ﬁlozoﬁczną
preromantyzmu i romantyzmu

PAK_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

najważniejsze tematy, idee, problemy, gatunki końca
XVIII i pierwszej połowy XIX w.

PAK_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa porównawczego

PAK_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej drugiej połowy XVIII i pierwszej
XIX wieku i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
dziedzictwa kulturowego dla współczesnej tożsamości
kulturowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne głównie dla
europejskiego kręgu kulturowego, od drugiej połowy wieku XVIII po połowę wieku
XIX. Dotyczy zatem: po pierwsze zjawisk wchodzących w obręb oświecenia, ale
stanowiących w jego obrębie przeciwprądy, wyłamujących się z głównego nurtu i
przygotowujące romantyzm; po drugie – tych, które zaliczane są do romantyzmu,
stanowiącego centrum tego wykładu. W ramach pierwszej części omówione
zostaną takie zjawiska jak sentymentalizm, russoizm, sternizm, poezja nocy i
grobów, powieść gotycka, osjanizm i youngizm, Burza i Napór, werteryzm i
związany z nim weltschmerz (Werter, Obermann, Adolf, René, Jakub Ortis). W
ramach części drugiej analizie poddane zostaną przyczyny i symptomy przełomu
romantycznego, omówione zostaną manifesty romantyzmu, ze szczególnym
uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania romantyzmu, jego specyﬁki w
poszczególnych krajach i kręgach kulturowych (romantyzm niemiecki, angielski,
francuski, włoski, słowiański, amerykański…). Istotnym kryterium porządkującym
materiał będzie również kryterium pokoleniowe decydujące o
wewnątrzromantycznych polemikach (pokolenia: profetów, Magów i
rozczarowanych „dzieci wieku”).

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Podstawą systematyzacji treści zajęć będą wybrane wątki ideowe i tematyczne
oraz zjawiska estetyczne (poezja romantyczna, geniusz, natchnienie, miłość
romantyczna, polityczność, mesjanizm, fantastyka, choroba wieku, orientalizm,
kryzys egzystencjalny, mistycyzm, kalokagatia...), wokół których krystalizowała
się kultura końca XVIII i początku XIX wieku. Prezentowane będą one w układzie
chronologiczno-gatunkowym oraz z podziałem na literatury narodowe, zjawiska
literackie i kulturowe. Omawiane dzieła literackie (prozatorskie, dramatyczne i
poetyckie) zostaną powiązane z informacjami na temat wydarzeń historycznych,
politycznych, kultury materialnej (w tym dzieł sztuki: malarskiej, architektury,
rzeźby, muzyki.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte, problemowe): wymaga
znajomości materiału omówionego w czasie wykładu oraz
znajomości wszystkich lektur obowiązkowych i wybranych (wg
własnych preferencji) lektur dodatkowych. Ocena pozytywna
powyżej 50% poprawnych odpowiedzi. Do oceny końcowej z
przedmiotu wlicza się także ocena z zaliczenia I semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład jest całoroczny, 60-godzinny, składa się z 2 semestrów, zaliczenie jednego semestru nie stanowi zaliczenia
przedmiotu. Udział w zajęciach w semestrze zimowym obliguje do kontynuacji kursu w semestrze letnim, a warunkiem
uczestnictwa w zajęciach w semestrze 4 jest zaliczenie kursu w semestrze 3.

Sylabusy
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Orientalizm w pozytywizmie i Młodej Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1280.603e09c5d0a8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę w zakresie pozytywistycznych
i młodopolskich przejawów orientalizmu w polskiej
literaturze.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W06

esej, zaliczenie

W2

Student rozumie mechanizmy działania orientalizmu,
w tym zwłaszcza sposobu, w jaki deformuje on obraz
innej kultury.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03,
PAK_K1_W07

esej, zaliczenie

U1

Student potraﬁ podjąć krytyczny namysł nad
sposobami wykorzystania elementów pochodzących
z kultury indyjskiej, chińskiej, japońskiej i arabskiej
w literaturze polskiej.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

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_K1_U02,
PAK_K1_U03,
PAK_K1_U07

esej, zaliczenie

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K06

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru tekstów
orientalistycznych.

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Orientalizm jako europejski dyskurs na temat Orientu. Perspektywa postkolonialna
W2, K1
w badaniach nad orientalizmem.

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. Zainteresowanie
Indiami w pozytywizmie. Elementy myśli indyjskiej w poezji Adama Asnyka.

Sylabusy

W1, U1, U2
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Zainteresowanie kulturami niezachodnimi w Młodej Polsce. Recepcja kultury
indyjskiej w okresie Młodej Polski, w tym elementy ﬁlozoﬁi i religii indyjskiej w
wybranych utworach m. in. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Wacława Berenta, Jana
Kasprowicza. Młodopolski japonizm: europejskie źródła polskiego japonizmu,
recepcja sztuki i estetyki japońskiej, Japonia w literaturze i sztuce epoki. Inne
przykłady orientalizmu młodopolskiego. Dalsze losy zainteresowania kulturami
Wschodu w Dwudziestoleciu.

3.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji, esej na wybrany i omówiony
z prowadzącą temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Dawna książka jako przedmiot
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1280.603f63edc1692.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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Student zna i rozumie rozwój technik wydawniczych
i ich efekt w postaci układu typograﬁcznego w dawnej
książce

W1

PAK_K1_W01

zaliczenie

PAK_K1_U01

zaliczenie

PAK_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ ocenić funkcjonalność układu
typograﬁcznego w dawnej książce

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do poznawania procesów
komponowania publikacji drukowanej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Pogranicze polsko-żydowskie. Literatura, sztuka i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1280.603f96c2c9ﬀ1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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_K1_W02,
PAK_K1_W03

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_K1_W01,
PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

egzamin ustny

U1

Student potraﬁ samodzielnie analizować
i interpretować teksty, praktyki i zjawiska kultury
pogranicza wykorzystując poznane metodologie
badawcze i współczesne instrumentarium pojęciowe.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

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_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

egzamin ustny

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K03,
PAK_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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•
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.

1.

Problematyka pogranicza w kulturowych studiach żydowskich. Współczesne
instrumentarium pojęciowe w badaniach żydowskich pograniczy. Koncepcje Jewish
frontier, trzeciej przestrzeni, contact zone, cultural junction, żydowskich subkultur
W1, U1, K1
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.

•
Historyczne, kulturowe i społeczne warunki formowania się pogranicza polskożydowskiego. 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.
2.

Druga połowa XIX wieku: procesy akulturacyjne i powstanie grupy spolonizowanej W1, W2, U2, K1
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 narodowożydowskie w języku polskim przed rokiem 1918. Pogranicze polsko- niemieckożydowskie w Galicji: tłumacze, publicyści, pisarze wobec granic językowych i
kulturowych.

Sylabusy
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•
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.

3.

W2, U1, U2, K1

Literatura polsko-żydowska 1918-1939: główne ośrodki. Tematy literatury polskożydowskiej: sztetl, Palestyna, dylematy tożsamości. Związki twórczości polskożydowskiej z literaturą polską i żydowską. Translingwalność i biograﬁe językowe
pisarzy. Polisystem kultury żydowskiej w Polsce międzywojennej - koncepcja Ch.
Shmeruka.
Żydowskie konteksty kulturowe prozy i twórczości plastycznej Brunona Schulza:
tradycje biblijne i kabalistyczne.

•
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.
4.

W2, U1, U2, K1
Polsko-żydowskie pogranicze w Izraelu: narodziny i zmierzch zjawiska. Izraelskie
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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1280.60364ab45b8b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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 antropologii śmierci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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 pojęcia
dyskursu maladycznego i koncepcje z zakresu
antropotanatologii.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, Bieżąca
ocena podczas zajęć.

W2

Student/ka zna i rozumie interdyscyplinarne
powiązania między literaturoznawstwem
a antropologią kulturową, naukami humanistycznymi
a medycyną.

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, Bieżąca
ocena podczas zajęć.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ krytycznie analizować teksty
naukowe.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, Bieżąca
ocena podczas zajęć.

U2

Student/ka potraﬁ interpretować teksty literackie
i inne teksty kultury z wykorzystaniem narzędzi
dyskursu maladycznego i antropotanatologii.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, Bieżąca
ocena podczas zajęć.

U3

Student/ka potraﬁ przygotować pracę pisemną
o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów/ gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i jej stałego poszerzania.

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K2

Student/ka jest gotów/ gotowa do aktywnego udziału
we współczesnym życiu literackim i kulturowym.

PAK_K1_K02,
PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K3

Student/ka jest gotów/gotowa uczestniczyć w życiu
społecznym w sposób wrażliwy na problemy choroby,
śmierci i żałoby.

PAK_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej,
Bieżąca ocena podczas
zajęć.

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

20

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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, K3

2.

Powstanie i rozwój antropologii śmierci oraz jej związki z literaturą; przemiany
stosunku postaw wobec śmierci i żałoby w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej;
obrzędy i rytuały funeralne a literatura; antropologia żałoby; współczesne formy
żałoby w cyberprzestrzeni; reprezentacje śmierci w literaturze i kulturze.

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

3.

Strategie narratywizacji i dyskursywizacji doświadczenia granicznego, kategorie
afektu-defektu, abjectu, ciała, płci kulturowej, podmiotowości i tożsamości.

W1, W2, U2

Interpretacja tekstów literackich w perspektywie tanatopoetyki (do wyboru m. in.
R. Barthes, J. Didion, P. Roth, S. Sontag, J. Iwaszkiewicz, A. Kuśniewicz, J. Baczak,
M. Bieńczyk, I. Iwasiów, M. Marcinów, O. Tokarczuk, M. Wicha, A. Zielińska, A.
Kuźniak, A. Tuszyńska, A. Żukowska) oraz innych tekstów kultury (ﬁlm, sztuki
wizualne).

4.

U2, U3, K1, K2, K3

Ostateczna lista tekstów literackich oraz innych tekstów kultury analizowanych
podczas kursu zostanie uzgodniona z uczestnikami zajęć w zależności od ich
zainteresowań.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, Bieżąca ocena
podczas zajęć.

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w
semestrze); aktywny udział w dyskusji; przygotowanie
konspektu artykułu naukowego z zakresu antropotanatologii
lub dyskursu maladycznego, z uwzględnieniem głównych tez i
pojęć oraz komentarzy krytycznych na koniec I semestru;
przygotowanie eseju lub prezentacji na temat uzgodniony z
prowadzącą 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.

Sylabusy
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Literatura polska i angielska XX wieku w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1280.603f776ab8056.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu twórczość
najbardziej wpływowych pisarzy angloPAK_K1_W02,
amerykańskiego modernizmu, a także samo zjawisko
"modernizmu", jego historyczny kontekst i teoretyczne PAK_K1_W03,
PAK_K1_W06
ujęcia oraz rozumie dlaczego stanowi ona istotny
kontekst dla kultury europejskiej, a szczególnie dla
literatury polskiej.

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_K1_W01,
PAK_K1_W04

egzamin ustny, esej

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_K1_U01,
PAK_K1_U03

egzamin ustny, esej

U2

przygotować rozprawę naukową, dotyczącą analizy
i interpretacji tekstów literackich.

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U04

esej

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K06

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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

Analiza i interpretcja twórczości Josepha Conrada, ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstów kuturowych - polskiego i europejskiego.
U1, K1
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").

2.

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:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Esej poświęcony analizie i interpretacji wybranego tekstu J. Conrada - w
semestrze zimowym. Esej poświęcony analizie i interpretacji wybranych
egzamin ustny, esej
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.

Sylabusy
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Literatura Pozytywizmu-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1100.5cd9465d793ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i problemami historii literatury polskiej lat 1864-1890
w kontekście dziejów literatury europejskiej i szeroko pojętej kultury tego czasu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PAK_K1_U01

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Granice czasowe kultury i literatury okresu pozytywizmu.

W1, U1

2.

Kryzys historycznego kształtu polskiego romantyzmu. Formy istnienia
romantyzmu w okresie pozytywizmu. Pozytywiści wobec tradycji romantycznej.

W1, U1

3.

Instytucje życia kulturalnego okresu: publiczność literacka, czasopisma, cenzura.

W1, U1

4.

Światopogląd polskiego pozytywizmu i jego przemiany.

W1, U1

5.

Publicystyka epoki postyczniowej.

W1, U1

6.

Program literatury tendencyjnej i jego realizacja. Poetyka powieści tendencyjnej.

W1, U1

7.

Program literatury dojrzałego realizmu. Poetyka powieści realistycznej. Główni
powieściopisarze epoki.

W1, U1

8.

Początki polskiego naturalizmu. Proza naturalistyczna.

W1, U1

9.

Powieść historyczna epoki pozytywizmu.

W1, U1

10.

Powieści o bezdogmatowcach i melancholikach

W1, U1

11.

Poezja epoki pozytywizmu. Poeci “czasów niepoetyckich”.

W1, U1

12.

Dramat II połowy XIX w. i jego główni przedstawiciele.

W1, U1

13.

Krytyka pozytywistyczna.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Literatura pozytywizmu – ćwiczenia. Kurs autorski A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1100.620b8fa91d0c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypowiadania się, wygłoszenia referatu oraz
samodzielnego i rzetelnego napisania pracy
zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie pracy semestralnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Czy zawsze na przekór - dyskusja o przełomie

2.

Ezoteryka w pozytywizmie

3.

Wbrew powieści - poezja

4.

Tożsamości Emmy Bovary (Flaubert i naturalizm)

5.

Wobec stereotypu: Marta Orzeszkowej

6.

Ibsen a emancypacja – Dom lalki

7.

Realiści rosyjscy – człowiek wobec idei (Anna Karenina i Bracia Karamazow)

8.

Między kobiecym a męskim, kulturą i naturą: Cham Orzeszkowej

9.

Dynamika nowel: Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Konopnicka

1.

W1, U1, K1

10. Lektury maladyczne: Bez dogmatu i Śmierć

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, praca semestralna; Warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) i napisanie pracy pisemnej na zaproponowany przez
prowadzącą bądź wybrany samodzielnie temat dotyczący literatury
pozytywizmu lub Młodej Polski. Student może uzyskać warunkowe
zaliczenie ćwiczeń bez dostarczenia pracy pisemnej, jeśli zobowiąże
się przygotować tekst poświęcony literaturze pozytywizmu lub
Młodej Polski w semestrze letnim w trakcie ćwiczeń z Literatury
Młodej Polski.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane jest zaliczenie modułu Literatura romantyzmu

Sylabusy
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Literatura pozytywizmu – ćwiczenia. Kurs autorski B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1100.620b9003393d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie w specjalistyczną wiedzę ﬁlologiczną z zakresu literaturoznawstwa: zapoznanie
osób studiujących z najważniejszymi zjawiskami historii literatury polskiej lat 1864-1890 w kontekście problemów
i przemian społecznych II połowy XIX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze zjawiska historii literatury polskiej lat
1864-1890 w kontekście w kontekście problemów
i przemian społecznych II połowy XIX wieku.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypowiadania się, wygłoszenia referatu oraz
samodzielnego i rzetelnego napisania pracy
zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

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.

1. Człowiek wobec społeczeństwa. Program pozytywistów
2. Literackie realizacje pozytywistycznych postulatów. Poetyka utworów
pozytywistycznych. H. Sienkiewicz: Szkice węglem, Jamioł.; E. Orzeszkowa, Meir
Ezofowicz; A. Świętochowski, Karl Krug
3. Emancypacja kobiet i płeć kulturowa: John Stuart Mill, Poddaństwo kobiet; Eliza
Orzeszkowa, Marta; Henrik Ibsen, Dom lalki
4. Przemiany dziwiętnastowiecznej powieści. G. Flaubert, Pani Bovary
5. Człowiek wobec świata. A. Asnyk, Nad głębiami
6. Człowiek wobec idei. F. Dostojewski, Biesy
7. Człowiek bez idei. I. Dąbrowski, Śmierć

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne
dwie nieobecności) i napisanie pracy pisemnej na zaproponowany przez
prowadzącą bądź wybrany samodzielnie temat dotyczący literatury
pozytywizmu lub Młodej Polski. Student może uzyskać warunkowe
zaliczenie ćwiczeń bez dostarczenia pracy pisemnej, jeśli zobowiąże się
zaliczenie na ocenę przygotować tekst poświęcony literaturze pozytywizmu lub Młodej Polski
w semestrze letnim w trakcie ćwiczeń z Literatury Młodej Polski. Aktywny
udział w dyskusji oraz gotowość odpowiadania na zadawane przez
prowadzącą pytania lub wygłoszenie referatu będzie przesłanką do
bardzo dobrej oceny pracy studenta na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń
jest równoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu.

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

Sylabusy
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Literatura pozytywizmu – ćwiczenia. Kurs autorski C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1100.620b906e7d689.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie uczestników zajęć z zewnętrznymi wobec literatury (ﬁlozoﬁcznymi, naukowymi , społecznohistorycznymi) przesłankami światopoglądu pozytywistycznego i warunkowanego przezeń programu literackiego
- ze zwróceniem szczególnej uwagi na ambiwalencję pojęć kluczowych dla tego światopoglądu (takich jak
utylitaryzm, ewolucja, organicyzm, fakt)

C2

kształtowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na poetykę analizowanych utworów traktowaną jako efekt
negocjacji między wymogami światopoglądu pozytywnego a tradycją piśmienniczą

C3

zwrócenie uwagi na zmieniające się wartościowanie założeń - światopoglądowych i estetycznych - epoki; próba
uchwycenia procesu prowadzącego ku przesileniu dekadenckiemu, a także wskazania nieoczywistych ﬁliacji
między poetyką naturalistyczną a estetyzmem i symbolizmem

C4

prezentacja realizmu jako zespołu chwytów stwarzających "efekt rzeczywistości", pozwalających na uspójnienie
doświadczenia, którego ciągłość w modernizującej się rzeczywistości staje się wątpliwa

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pozaliterackie czynniki, które wpłynęły na specyﬁkę
życia literackiego doby postyczniowej

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

wewnętrzną periodyzację epoki, zmianę hierarchii
komponentów światopoglądu pozytywistycznego
(która doprowadziła do dekadenckiego przesilenia)

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

znaczenie naturalizmu dla ewolucji poetyki powieści
w drugiej połowie XIX wieku

PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne

W4

komponenty poetyki powieści dojrzałego realizmu,
a także czynniki społeczne, historyczne i kulturowe,
które sprzyjały rozwojowi konwencji realistycznej

PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne

U1

stosować we własnej praktyce interpretacyjnej
kategorie z zakresu poetyki historycznej (związane
głównie z ideałami utylitaryzmu, przedmiotowości,
organicyzmu)

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

funkcjonalnie aktualizować konteksty pozaliterackie
(społeczne, kulturowe, związane z ówczesną nauką)
na potrzeby badań zorientowanych idiograﬁcznie

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne

U3

dostrzegać kulturową i dyskursywną złożoność zjawisk
skrywaną przez znamienne dla epoki pojęcia (takie jak
użyteczność, ewolucja, organizm), a także
syntetycznie spoglądać na wewnętrzną dynamikę
pozytywizmu

PAK_K1_U02

zaliczenie pisemne

U4

tworzyć teksty interpretacyjne - poprawne pod
względem merytorycznym, stylistycznym
i kompozycyjnym

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne

PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nawiązywać dialog z Innym, będąc świadomym
ograniczeń empatii i potencjalnej hegemonicznosci
wysiłków hermeneutycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Naukowo-ﬁlozoﬁczne zaplecze światopoglądu pozytywistycznego (Büchner, Taine,
Darwin, Mill, Buckle); organicyzmu i ewolucyjny postęp na łamach "młodej prasy"

W1, U3

2.

"Oświata najlepszym jest apostołem powszechnego braterstwa"? Wokół hasła
asymilacji mniejszości etnicznych

U2, K1

3.

W stronę estetyzmu i symbolizmu. Paradoksy arcydzieł literatury naturalistycznej

W3

4.

Neuroza i realizm. Problemy poetyki powieści schyłku pozytywizmu

W2, W4

5.

Powrót wypartego. "Bezdogmatowa" wykładnia założeń myśli epoki

U3

6.

Monizm spirytualistyczny w cyklu "Nad głębiami" Adama Asnyka

W2

7.

Kolokwium historycznoliterackie

U1, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę końcowosemestralną wpływać będą: - ocena z pracy rocznej
(nie jest to jednak obligatoryjny warunek zaliczenia - pracę można oddać
zaliczenie pisemne
w semestrze młodopolskim - ocena z pisemnego kolokwium mającego
formę eseju interpretacyjnego - aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Historia Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1100.5cd02ﬀ3b30ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych, przełomowych momentów w dziejach Polski; zainteresowanie
studentów jej historią; kształcenie umiejętności myślenia historycznego; dostrzeganie związków i relacji między
wydarzeniami; wyrobienie umiejętności interpretacji wydarzeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna najważniejsze fakty historyczne, przede
wszystkim z historii Polski, dostrzega podstawowe
związki i relacje między wydarzeniami ze szczególnym
uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
i czasowo-przestrzennych. Dzięki temu potraﬁ
właściwie umiejscowić w dziejach poszczególne dzieła
literackie. Uwzględnienie kontekstu historycznego
z kolei pozwala zrozumieć związek tych dzieł
z towarzyszącymi im zjawiskami i procesami
historycznymi, kulturowymi i społecznymi. Absolwent
posiada podstawową wiedzę z zakresu historii Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury
i zmieniającego się na przestrzeni dziejów
społeczeństwa polskiego. Dostrzega
interdyscyplinarne związki wiedzy historycznej oraz
innych dyscyplin pokrewnych (wiedza o kulturze,
etnologia, socjologia i in.) z problematyką literackiego
przedstawienia.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

egzamin pisemny

PAK_K1_U03

egzamin pisemny

PAK_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ rozpoznać i właściwie interpretować
różnego rodzaju źródła historyczne, które uzupełnia
starannie dobraną literaturą przedmiotu. Umie
dokonywać selekcji materiału z uwzględnieniem
założonego celu badawczego, naukowego czy
popularyzatorskiego, przy tym ostatnim pamiętając
do jakiego odbiorcy się zwraca.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w działaniach służących kształtowaniu tożsamości
kulturowej społeczeństwa, warunkiem czego jest
posiadanie niezbędnej wiedzy historycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

przygotowanie do egzaminu

15

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają za zadanie przedstawić studentom wybrane aspekty niezwykle
bogatej historii Polski z uwzględnieniem kwestii politycznych, kulturowych i
społecznych Zasadniczo kurs ma charakter wykładu. Dla przybliżenia kontekstu
oraz specyﬁki danego fragmentu dziejów prowadzący analizuje wybrane źródła
historyczne.
Przewidywany program wykładów:
1. Od Jagiellonów do ucieczki króla Henryka – wprowadzenie do epoki nowożytnej.
2. Z Siedmiogrodu do Polski – panowanie Stefana Batorego.
3. Wazowie na tronie polskim – Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz.
4. Królowie rodacy - Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski.
5. Czasy saskie w Polsce (August II Wettyn, August III Wettyn, postać Stanisława
Leszczyńskiego).
6. Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (ze szczególnym
uwzględnieniem Konstytucji III Maja).
7. Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski.
8. Instytucje, społeczeństwo, gospodarka i kultura Polski nowożytnej.
9. Życie codzienne pod zaborami – stosunki społeczne, człowiek a cywilizacja,
środki podróżowania, obieg informacji, rola rodziny i kobiety w życiu społecznym,
kultura religijna, kultura wysoka i narodziny kultury popularnej.
10. Rola emigracji polskiej w XIX w. i jej wpływ na wydarzenia w kraju.
11. I wojna światowa i wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej.
12. W niepodległym państwie – społeczeństwo, gospodarka i kultura II
Rzeczypospolitej.
13. Państwo polskie i Polacy podczas II wojny światowej.
14. Wprowadzenie systemu komunistycznego w Polsce.
15. Życie w PRL.
W zależności od preferencji studentów i możliwości czasowych niektóre tematy
mogą zostać poszerzone kosztem pozostałych, przewidziana jest także możliwość
wprowadzenie tematu nieuwzględnionego powyżej, gdyby słuchacze wyrazili
szczególne zainteresowanie daną problematyką.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę i umiejętność myślenia
historycznego, znajomość źródeł historycznych oraz analizę zadanej
problematyki politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej z dziejów
Polski.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1100.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem wykładu jest zaznajomienie studentów z pojęciem "własność intelektualna" oraz podstawowymi zasadami
jej ochrony jak również wskazanie na możliwości korzystania z dóbr intelektualnych na różnych płaszczyznach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PAK_K1_W08

zaliczenie pisemne

PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

zaliczenie pisemne

PAK_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

analiza aktów normatywnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru 7 pkt/12

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1300.604f60b472025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych, formułowania i rozwiązywania problemów
badawczych, korzystania z literatury i przygotowywania tekstu naukowego zgodnie z regułami warsztatu
naukowego, pod kierunkiem opiekuna.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/studentka zna i rozumie związki
literaturoznawstwa z innymi dziedzinami humanistyki
oraz metodologię analizy i interpretacji dzieła
literackiego

W2

Student/studentka zna i rozumie zasady ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego mające
zastosowanie w przygotowaniu pracy dyplomowej

PAK_K1_W02,
PAK_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

PAK_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/studentka potraﬁ sformułować problem
badawczy z zakresu studiów literackich, dobrać
odpowiednie metody do jego rozważenia, zbierać,
krytycznie selekcjonując i weryﬁkując, materiał
badawczy.

U2

Student/studentka potraﬁ dokonać twórczej
i krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich
i innych tekstów kultury, stosując odpowiednie
instrumentarium badawcze

U3

Student/studentka potraﬁ przygotować pracę
dyplomową, a także brać udział w dyskusjach
w ramach grupy, odnosić się do różnych argumentacji
i bronić własnego stanowiska

PAK_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

U4

Student/studentka potraﬁ zorganizować własną pracę
badawczą związaną z przygotowywaną pracą
dyplomową oraz samodzielnie rozwijać swoje
umiejętności

PAK_K1_U06,
PAK_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02,
PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/studentka jest gotów do krytycznej oceny
nabytej wiedzy, przyjęcia krytycznej postawy wobec
wykonanej pracy oraz nowych danych, współpracy
z opiekunem naukowym w ramach przygotowania
pracy dyplomowej (zwłaszcza konsultowania
pojawiających się problemów), uczestnictwa
w dyskusjach grupowych, przestrzegania zasad etyki
zawodowej

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

40

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

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
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przygotowanie projektu

20

poprawa projektu

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie służy pogłębianiu wiedzy na
temat metod i strategii badania literatury w powiązaniu z innymi dziedzinami
kultury i sztuki (m.in. teorią kultury, antropologią, etnograﬁą, estetyką, naukami
społecznymi, ﬁlmem, sztukami plastycznymi etc.). Zajęcia kształtują umiejętność
formułowania i opracowywania problemów badawczych. Każda z grup zajęciowych
realizuje inny projekt seminaryjny związany z szeroko rozumianym
antropologiczno-kulturowym ujęciem problematyki literaturoznawczej.
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
Seminarium ma także zapoznać studentów z zasadami wyboru tematu rozprawy
K1
licencjackiej, zastosowania właściwych metod i narzędzi, docierania do
materiałów, źródeł i literatury przedmiotu, tworzenia bibliograﬁi i konspektu
pracy. Ostatecznym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie
rozprawy licencjackiej, której temat i treść odpowiadają grupie treści
kierunkowych właściwych dla efektów uczenia się przyjętych na I stopniu studiów
na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, wyniki badań,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) obecność i przygotowanie do zajęć; 2) wybór tematu
pracy dyplomowej, przygotowanie pierwszych wyników
badań w formie ustnej prezentacji oraz konspektu z
bibliograﬁą

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) obecność i przygotowanie do zajęć; 2)
prezentacja fragmentów pracy dyplomowej w
formie pisemnej; 3) przygotowanie ostatecznej
wersji pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium przeznaczone jest dla studentów kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa. Uczestnictwo w seminarium
studentów innych kierunków wymaga pisemnej zgody kierownika właściwego kierunku studiów oraz osoby prowadzącej
antropologiczno-kulturowe seminarium licenacjackie. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język – myślenie – komunikacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1300.1587103757.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_K1_W06

zaliczenie

PAK_K1_U02

zaliczenie

PAK_K1_K05

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

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 5
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach

323 / 339

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny z treści omawianych na wykłądzie i zalecanych lektur
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Literatura Młodej Polski-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1200.5cd9465f93e9a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PAK_K1_W01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PAK_K1_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

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

W1, U1

2.

Życie literackie okresu Młodej Polski: publiczność, czasopisma, wydawnictwa.

W1, U1

3.

Programy i dyskusje literackie 1890-1905.

W1, U1

4.

Światopogląd dekadencki i jego oddziaływanie na literaturę.

W1, U1

5.

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

W1, U1

6.

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

W1, U1

7.

Dramat młodopolski i jego odmiany: realistyczno-naturalistyczna i poetycka.
Symbolizm w dramacie.

W1, U1

8.

Krytyka młodopolska.

W1, U1

9.

Nowe zjawiska i prądy w okresie poprzedzającym I wojnę światową.

W1, U1

10.

Trwanie młodopolskich wzorów w literaturze dwudziestolecia.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Literatura Młodej Polski – ćwiczenia. Kurs autorski A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1200.620b9535372a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PAK_K1_W01

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K1_K01

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypowiadania się, wygłoszenia referatu oraz
samodzielnego i rzetelnego napisania pracy
zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie pracy semestralnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ja to kto inny - manifesty epoki
2. Przemiany w poezji, płciowość poezji, symbolizm, nastrojowość epoki, między
dekadentyzmem a witalizmem, ekspresjonizm
3. Człowiek wobec kapitalizmu - np. Ziemia obiecana Stanisława Reymonta
4. Między bóstwem a wariatem - modele artysty (np. Berent, Próchno)

1.

W1, U1, K1

5. Wobec Polski, wizje i koncepcje narodu (np. Wyspiański, Wyzwolenie)
6. Wizje historii (np. Żeromski, Wierna rzeka)
7. Nieświadomość i głębie duszy (np. Irzykowski, Pałuba)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność, aktywność, praca semestralna; Warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) i napisanie pracy pisemnej na zaproponowany przez
zaliczenie na ocenę, esej prowadzącą bądź wybrany samodzielnie temat dotyczący literatury
pozytywizmu lub Młodej Polski (jeśli stosowna praca nie została
dostarczona w semestrze zimowym na zajęciach z Literatury
pozytywizmu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia i zdanie egzaminu z przedmiotu Literatura Pozytywizmu

Sylabusy
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Literatura Młodej Polski – ćwiczenia. Kurs autorski B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1200.620b958513417.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa: zapoznanie osób studiujących
z najważniejszymi zjawiskami literatury polskiej lat 1890-1918 w kontekście problemów i przemian społecznych
końca XIX w. i początku wieku XX.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze zjawiska i problemy historii literatury
polskiej lat 1890-1918 w kontekście problemów
i przemian społecznych końca XIX w. i początku wieku
XX.

PAK_K1_W01,
PAK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_U01,
PAK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

PAK_K1_K01,
PAK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypowiadania się, wygłoszenia referatu oraz
samodzielnego i rzetelnego napisania pracy
zaliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

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.

1. Młoda Polska na tle europejskiego modernizmu
2. Doświadczenie nowoczesności. Ch. Baudelaire, wybrane wiersze i prozy
poetyckie
3. Poszukiwanie nowego języka poetyckiego. Symbolizm: S. Mallarmé, A.
Rimbaud, M. Maeterlinck
4. Tożsamość dekadencka: J.-K. Huysmans, Na wspak; teksty programowe Młodej
Polski; K. Przerwa Tetmajer, wybrane wiersze
5. Nerwowiec kontra ﬁlister. Teksty programowe Młodej Polski
6. Obraz artysty i nowoczesnego miasta w Próchnie Wacława Berenta.
7. Człowiek w labiryncie kultur. T. Miciński, W mroku gwiazd
8. Katastroﬁzm i ekspresjonizm. J. Kasprowicz, Hymny
9. Twórczość poetycka kobiet: Maria Komornicka, Kazimiera Zawistowska, Maryla
Wolska i inne poetki epoki.
10. Wobec tradycji polskiego romantyzmu. Wyzwolenie S. Wyspiańskiego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne
dwie nieobecności) i napisanie pracy pisemnej na zaproponowany przez
prowadzącą bądź wybrany samodzielnie temat dotyczący literatury
pozytywizmu lub Młodej Polski (jeśli stosowna praca nie została
zaliczenie na ocenę dostarczona w semestrze zimowym na zajęciach z Literatury
pozytywizmu). Aktywny udział w dyskusji oraz gotowość odpowiadania na
zadawane przez prowadzącą pytania lub wygłoszenie referatu będzie
przesłanką do bardzo dobrej oceny pracy studenta na ćwiczeniach.
Zaliczenie ćwiczeń jest równoznaczne z dopuszczeniem do egzaminu.

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

Sylabusy
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Literatura Młodej Polski – ćwiczenia. Kurs autorski C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1200.620b961128335.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wskazanie najważniejszych komponentów poetyki symbolistycznej; usytuowanie jej w kontekście przemian
estetycznych i światopoglądowych drugiej połowy XIX wieku

C2

zapoznanie studentów z ﬁlozoﬁcznym zapleczem młodopolskich koncepcji artysty i twórczości

C3

prezentacja specyﬁki poetyckiej dykcji wybitnych poetów Młodej Polski i europejskiego symbolizmu

C4

reﬂeksja nad społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami koncepcji sztuki autonomicznej

C5

zapoznanie studentów z młodopolskimi ujęciami struktury ontycznej świata i człowieka i ich źródłami (takimi jak
neoplatonizm, gnostycyzm, teozoﬁa, empiriokrytycyzm)

C6

przedstawienie młodopolskich prób "przewartościowania wszystkich wartości", przywrócenia zaufania do życia

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

źródła literatury i sztuki symbolistycznej, a także
znaczenie symbolizmu dla kształtowania się
nowoczesnych koncepcji literatury, artysty, procesu
twórczego

PAK_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

wpływ przemian społeczno-ekonomicznych
(demokratyzacji, industrializacji) na młodopolską
proklamację autonomii sztuki

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

podstawowe komponenty poetyki dzieła
symbolistycznego ("sposoby ekwiwalentyzacji
symbolistycznej")

PAK_K1_W02

zaliczenie pisemne

W4

ﬁlozoﬁczne konteksty literatury Młodej Polski

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

W5

wewnętrzną periodyzację epoki

PAK_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować utwory młodopolskie z wykorzystaniem
wiedzy o ontologii fundującej poetykę symbolistyczną,
a także rozpoznając komponenty tej poetyki

PAK_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

dostrzegać ciągłość procesu historycznoliterackiego
(np. odnajdując echa idei pozytywistycznych
w literaturze Młodej Polski)

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne

U3

tworzyć teksty interpretacyjne na temat literatury
epoki - poprawne pod względem merytorycznym,
stylistycznym, kompozycyjnym

PAK_K1_U02,
PAK_K1_U03

zaliczenie pisemne

U4

wskazywać związki i zależności wykraczające poza
obręb jednej literatury narodowej, a także dostrzegać
lokalną swoistość w adaptacji prądów
ogólnoeuropejskich

PAK_K1_U01

zaliczenie pisemne

PAK_K1_K06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gruntownej reﬂeksji nad powinowactwem wyobraźni
(poetyckiej, religijnej) łączącym geograﬁcznie odległe
kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Twórczość Maurice'a Maeterlincka i wpływ jej recepcji na kształtowanie się
polskiego modernizmu; spór o "Chimerę"

W3, U4

2.

Między dekadentyzmem a apologią twórczości. Wczesna twórczość Stanisława
Przybyszewskiego

W1, U2, U4

3.

Symbolizm i młodopolskie "myślenie cyklem" (Kazimierz Przerwa-Tetmajer i
sztuka rozbudowanego epitetu, poetyckie wędrówki Leopolda Staﬀa)

W3, W4, U1

4.

Młodopolska wyobraźnia religijna i jej źródła (gnostycyzm, teozoﬁa,
religioznawstwo porównawcze)

W4, U1, U2, K1

5.

"Nowa sztuka" wobec przemian społecznych (demokratyzacji i industrializacji)

W2

6.

"Wyzwoliny woli". Echa i motywy Nietzscheańskie w literaturze Młodej Polski;
witalizm

W4, W5, U4

7.

Kolokwium historycznoliterackie

U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę końcowosemestralną wpływać będą: - ocena z pracy rocznej
(nie dotyczy osób, które oddały pracę w semestrze pozytywistycznymi) zaliczenie pisemne
ocena z pisemnego kolokwium mającego formę eseju interpretacyjnego aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.1200.5cb094e9da3cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej wybranej instytucji kultury.

C2

Aktywne włączenie się w działalność wybranej instytucji kultury.

C3

Weryﬁkacja w praktyce wiedzy zdobytej w procesie kształcenia.

C4

Uzyskanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w tego typu instytucji.

C5

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie języka jako narzędzia przekazu wartości
kulturowych i środka komunikacji społecznej; ma
wiedzę na temat mechanizmów retorycznych
i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich
znaczenie w kontaktach interpersonalnych
i wystąpieniach publicznych.

PAK_K1_W06

zaliczenie

W2

najważniejsze współczesne wyzwania cywilizacyjne,
złożoność i różnorodność współczesnej kultury i życia
społecznego, specyﬁkę współczesnych mediów
i środków komunikacji informatycznej, podstawowe
ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne
uwarunkowania współczesnych form działalności
artystycznej, naukowej i kulturalnej, w tym placówek
i instytucji kulturalnych i artystycznych.

PAK_K1_W07

zaliczenie

W3

najważniejsze pojęcia i reguły z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego.

PAK_K1_W08

zaliczenie

U1

planować i organizować własną pracę badawczą oraz
współdziałać z innymi osobami w przygotowywaniu
i realizowaniu projektów oraz zadań zespołowych
w zakresie właściwym dla kierunku studiów (w tym
także przedsięwzięć o charakterze
transdyscyplinarnym) z wykorzystaniem najnowszej
wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi, pojęć,
koncepcji teoretycznych i metodologii badawczych.

PAK_K1_U06

zaliczenie

U2

samodzielnie doskonalić się, podnosić swoje
profesjonalne kompetencje, rozwijać umiejętności
i uzupełniać nabytą wiedzę kierunkową oraz
interdyscyplinarną.

PAK_K1_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz propagowania
wzorców językowej poprawności i polskiego
dziedzictwa językowego.

PAK_K1_K04

zaliczenie

K2

podejmowania działań na rzecz podniesienia poziomu
i 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.

PAK_K1_K05

zaliczenie

K3

krytycznej oceny i wartościowania współczesnych
zjawisk kulturowych i społecznych w imię szacunku dla
własnego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym propagowaniu akceptacji kulturowej
PAK_K1_K06
odmienności, różnic kulturowych, religijnych
i aksjologicznych, idei tolerancji oraz postawy dialogu
i otwartości niezbędnych do życia w wielokulturowym
społeczeństwie.

zaliczenie

K4

aktywnego uczestnictwa w działaniach służących
kształtowaniu tożsamości kulturowej społeczeństwa,
propagowaniu dziedzictwa literackiego i kulturowego
oraz roli literatury i sztuki w procesie integracji
społecznej.

zaliczenie

Sylabusy

PAK_K1_K03
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korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy naukowej,
kulturotwórczej, organizacyjnej i popularyzatorskiej
w swoim otoczeniu społecznym.

K5

PAK_K1_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyki mają umożliwić zdobycie cennego doświadczenia i kompetencji
zawodowych. Miejscem odbywania praktyk są renomowane instytucje kultury w
Krakowie i poza jego granicami. Praktyki przygotowują do zawodów związanych z
animacją kultury, mediami, edytorstwem. Student zapoznaje się z podstawowymi
regułami organizacji kultury, z nowymi technologiami i mediami w informowaniu o
inicjatywach kulturalnych, ze sposobami popularyzacji i promocji kultury (w tym
kultury mniejszości etnicznych), z metodami animacji i rozwoju aktywnych form
uczestnictwa w kulturze.

W2, W3, K1, K3, K4

2.

Praktyki pozwalają rozwinąć umiejętności retoryczne, rozwinąć świadomość wagi
komunikacji społecznej, udoskonalić umiejętności związane z komunikacją
interpersonalną i wystąpieniami publicznymi.

W1, K2

3.

Praktyki uczą planowania i organizacji pracy (w tym pracy zespołowej), podnoszą
profesjonalne kompetencje i pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w otoczeniu
społecznym.

U1, U2, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Aktywny udział w działalności organizacyjnej i kulturotwórczej wybranej instytucji kultury.
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Odbycie 150 godzin praktyk zawodowych w wybranej instytucji kultury
(poświadczone podpisaną i opieczętowaną opinią opiekuna praktyk).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Załącznik nr 152 do uchwały nr 52/VI/2022
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Program studiów

Wydział:

Wydział Polonistyki

Kierunek:

polonistyka antropologiczno-kulturowa

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku
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Program
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Plany studiów

13

Sylabusy
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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

76%

Językoznawstwo

16%

Nauki o kulturze i religii

2%

Filozoﬁa

2%

Nauki o zarządzaniu i jakości 2%
Nauki prawne

1%

Historia

1%

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
Charakterystyka kierunku

3 / 250

poszanowaniu i zrozumienie różnorodności typowej dla społeczeństw wielokulturowych. Absolwenci kierunku polonistyka
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.
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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
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 społecznokulturowych, 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 studenckodoktoranckich 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 w wymiarze 994 godzin i 120 punktów ECTS realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych w
zdecydowanej większości na bezpośrednim kontakcie ze studentami. Przedmiotem, który nie wymaga bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego, jest napisanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego w
ramach „Seminarium magisterskiego”. Program obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 664 godzin i 62 punktów ECTS
oraz zajęcia fakultatywne wymiarze 330 godzin i 58 punktów ECTS (w tym seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin i
35 punktów ECTS)

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

93

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

58

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: 994

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie dotyczy

Ukończenie studiów

Program
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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.

Program
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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
P7U_W, P7S_WG
wiedzę z zakresu kulturowej teorii literatury, estetyki współczesnej, antropologii
nowoczesności, kultury wizualnej i interpretacji dzieła ﬁlmowego, antropologii języka i
ﬁlozoﬁi literatury

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,
P7U_W, P7S_WK
podstawowe ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania
współczesnych form działalności artystycznej, naukowej i kulturalnej, w tym placówek
i instytucji kulturalnych i artystycznych

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

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

Umiejętności

Efekty uczenia się
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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 P7S_UW
oraz informacji potrzebnych do realizacji własnych przedsięwzięć badawczych,
organizacyjnych i popularyzatorskich

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
P7U_U, P7S_UO
usystematyzowanej aktualnej wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi, pojęć i
koncepcji teoretycznych oraz metodologii badawczych właściwych dla kierunku
studiów

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

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
P7S_KK
najnowszych tendencji w humanistyce i dyskursie nauk społecznych w powiązaniu z
całością kultury oraz jej społecznymi i historycznymi uwarunkowaniami

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

Efekty uczenia się
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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 kierunkowy w języku obcym trwający
min. 30 godzin. 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
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 – ćwiczenia

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

Studia nad kulturą wizualną – wykład

30

3,0

egzamin

O

Studia nad kulturą wizualną – ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

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

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Polish Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Polish Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

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 kierunkowy w języku obcym trwający
min. 30 godzin. 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.

Plany studiów

13 / 250

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kulturowa teoria literatury-wykład

30

3,0

egzamin

O

Kulturowa teoria literatury-ćwiczenia

30

4,0

zaliczenie

O

Gry i rytuały komunikacyjne

30

3,0

egzamin

O

Współczesne praktyki wiedzy

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty krytyczne

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia

30

2,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

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

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Polish Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Polish Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

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-ćwiczenia

30

4,0

zaliczenie

O

Główne problemy estetyki współczesnej

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie 2

30

10,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

GRUPA A: Opcja

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939- 2000)

30

3,0

zaliczenie

F

Ponowoczesne kategorie interpretacyjne

30

3,0

zaliczenie

F

Język – myślenie – komunikacja

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego

30

3,0

zaliczenie

F

Medialne strategie reprezentacji

30

3,0

zaliczenie

F

Po katastroﬁe. Strategie przetrwania w fabulacjach
spekulatywnych i nie tylko

30

3,0

zaliczenie

F

Drukowana książka krakowska XVII i początków XVIII wieku –
casus Schedlów

30

3,0

zaliczenie

F

Teatr studencki w Polsce 1954-1989

30

3,0

zaliczenie

F

Powieść romantyczna - konteksty kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

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

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

Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities

30

5,0

egzamin

F

Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer

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 kierunkowy w języku obcym trwający
min. 30 godzin. 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
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

Przedmiot

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)

Plany studiów

45

6,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Ethnonostalgias and Ethnofuturism in the 21st Century Theatre
and Performance

30

5,0

egzamin

F

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

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

Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow

30

5,0

egzamin

F

Literary Criticism and Reviewing: Workshop

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

GRUPA A: Opcja

O

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

30

3,0

egzamin

F

Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939- 2000)

30

3,0

egzamin

F

Ponowoczesne kategorie interpretacyjne

30

3,0

egzamin

F

Język – myślenie – komunikacja

30

3,0

egzamin

F

Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego

30

3,0

egzamin

F

Medialne strategie reprezentacji

30

3,0

egzamin

F

Po katastroﬁe. Strategie przetrwania w fabulacjach
spekulatywnych i nie tylko

30

3,0

egzamin

F

Drukowana książka krakowska XVII i początków XVIII wieku –
casus Schedlów

30

3,0

egzamin

F

Teatr studencki w Polsce 1954-1989

30

3,0

egzamin

F

Powieść romantyczna - konteksty kulturowe

30

3,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Gry i rytuały komunikacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.5cd42650cf768.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

PAK_K2_K06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i aktywny udział w
ćwiczeniach, a także uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu
zaliczenie na ocenę 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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Kulturowa teoria literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.5cd42651033e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U02

zaliczenie pisemne

PAK_K2_K02

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Antropologia nowoczesności – ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.620ba0a5ce608.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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 estetycznoartystycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem
problemu "kina jako idei" oraz literatury jako dyskursu
politycznego i krytycznego)

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej

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

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

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na
zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności, jeśli ich liczba
nieobecności będzie większa, warunki zaliczenia należy uzgodnić z
zaliczenie pisemne, esej
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.

Sylabusy
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Antropologia nowoczesności-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.5cd946a75ae77.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy

29 / 250

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U06

egzamin ustny

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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. DidiHuberman, 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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Współczesne praktyki wiedzy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585303575.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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)

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U06

projekt, brak zaliczenia,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

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

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.

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

Sylabusy

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
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Sylabusy
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Literatura polska po 1989 roku - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1586152503.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02

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.

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

Sylabusy
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
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)

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1

TWÓRCZOŚĆ WYBRANYCH PISARZY TRZYDZIESTOLECIA (spis lektur obowiązkowych i dodatkowych)
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
2.

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.

W1, W2, U1, U2, K1

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.

Sylabusy
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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

3.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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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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)
4.

W1, W2, U1, U2, K1
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).
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:
PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA podane w "literaturze dodatkowej"
5.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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

6.

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/

Sylabusy

W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Sylabusy
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Studia nad kulturą wizualną – wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.620b9d7fab318.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

W1

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

egzamin pisemny

PAK_K2_U01

egzamin pisemny

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Uczestniczący w kursie poszerzają umiejętności
pisemnej i ustnej analizy zjawisk wizualnych, stosując
zaawansowane metody badawcze

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Uczestniczący w kursie są gotowi do pogłębionej
krytycznej analizy zjawisk społecznych i kulturowych
powiązanych ze sferą wizualną

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładzie na zasadzie konwersatorium. Egzamin pisemny
polegający na odpowiedzi na pytania z wykładu i lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczący w zajęciach znają podstawowe teorie badań kulturowych

Sylabusy
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Studia nad kulturą wizualną – ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.210.620ba04ef244c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę, esej

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
4 krótkie prace (tzw. reading response – 1 akapit), obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczący w zajęciach znają podstawowe teorie badań kulturowych

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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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

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

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

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

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

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

Sylabusy
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Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi:

2.

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.
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Szczegółowe treści kształcenia i temat rozprawy zależne są od konkretnego seminarium wybranego przez studenta/studentkę z oferty
przewidzianej na dany rok akademicki.
Dr hab. Jerzy Franczak
Awangarda, postawangarda, ariergarda. Rewolucyjne idee i nowatorskie praktyki w literaturze XX i XXI wieku.

3.

Na seminarium spróbujemy wypracować nieszablonowe ujęcia rewolucyjnych idei/ praktyk w literaturze, odwołując się do słowników różnych
nurtów ﬁlozoﬁi, teorii estetycznej i socjologii, historii idei i nauki. W centrum namysłu usytuujemy najważniejsze nurty Wielkiej Awangardy
(futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm, konstruktywizm, nadrealizm), fenomeny neoawangardy (postawangardy, transawangardy) oraz ariergardy.
Szeroki zakres problemowy określą zagadnienia takie jak: wielkie paradygmaty epokowe (modernizm i postmodernizm); dziedzictwo oświeceniowe
(idea postępu, utopia) i romantyczne (autentyczność, oryginalność); myślenie przyszłości, historiozoﬁczne modele i katastroﬁczna wrażliwość; rola
rewolucyjnych idei (socjalizm utopijny, marksizm, anarchizm) i doktryn politycznych (faszyzm, komunizm); polityczny i biopolityczny wymiar
awangardy (jej płeć, rasa i klasa); absurd, błazenada, karnawałowa negacja, strategia skandalu, estetyka szoku; relacja (post)awangardy wobec
kultury masowej (kicz, kamp); artystyczne transgresje względem nowoczesnych dyskursów prawa, ekonomii, nauki i techniki, medycyny i
psychiatrii, itp.; materialność dzieła i eksperymenty epoki cyfrowej; wywrotowe teorie i praktyki dziś.
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Prof. dr hab. Anna Łebkowska
Granice poznania, wymiary empatii. Literatura XX i XXI wieku
Przedmiotem spotkań będą różne rozumienia kategorii empatii w dyskursie ﬁlozoﬁcznym i antropologiczno-kulturowym, w jej wymiarze
epistemologicznym, metaﬁzycznym, etycznym i estetycznym (m.in. w perspektywie genderowej, a także w powiązaniu z dyskursem
maladycznym). Interesować nas też będą kwestie poznania i empatyczności ujmowane w perspektywie biohumanizmu. W centrum naszych
rozważań znajdą się literackie sposoby problematyzowania tych zagadnień, seminarium będzie bowiem prowadzone w oparciu o literaturę XX i XXI
w., zwłaszcza epikę (z uwzględnieniem prozy sf), a także w oparciu o lirykę. Będziemy zwracać uwagę m.in. na zagadnienia
cielesności/duchowości, zmysłów, afektów i emocji. Rozważania w trakcie spotkań prowadzić będą od kategorii współodczuwania i uważności do
biohumanistycznego splątania (entanglement) i zarazem od podmiotu osobnego do osmotycznego.
Założeniem seminarium jest opracowanie - indywidualnie ze studentami - tematów prac magisterskich, a następnie, w trakcie spotkań
seminaryjnych i konsultacji, przedstawianie przez studentów promotorowi poszczególnych etapów i postępów w ich powstawaniu. Wprawdzie
tematy prac magisterskich nie zostaną ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium, wiązać się mogą bowiem z szeroko pojętymi
zagadnieniami literatury XX i XXI wieku, jednakże celem spotkań będzie pogłębianie wiedzy zakresie problematyki zasygnalizowanej w temacie
seminarium.
4.

Przykładowe teksty naukowe :
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Ernst Van Alphen, Afektywne działania sztuki i literatury ,w: Krytyka jako interwencja. Pod red. K. Bojarskiej. Kraków 2019
Giorgio Agamben, Czym jest urządzenie, przeł. Jakub Majmurek w: Agamben, Przewodnik krytyki politycznej, Red. Mikołaj Ratajczak, Krystian
Szadkowski, Warszawa, 2010, s. 83
R. Nycz: o kulturze udziału w Kultura jako czasownik i dyskusja „Ruch Literacki” 2019/4
Fragmenty dyskursu maladycznego, pod red. Macieja Ganczara, Ireneusza Gielaty, Moniki Ładoń, Gdańsk 2019.
J. Fiedorczuk, G.Beltran, Ekopoetyka
A. Łebkowska, Kategoria empatii we współczesnym dyskursie literaturoznawczym W: Empatia.O literackich narracjach przełomu XX i XXI w. Kraków
2008.
Nazwiska autorów, których teksty będą czytane na zajęciach:, U. Le Guin, O. Tokarczuk, T. Różewicz, C. Lispector J.Bargielska, N.Fiedorczuk, M.
Bieńczyk, J.Dukaj i inni
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Dr. hab. Małgorzata Sokalska
Piosenka – odmiany, problemy badawcze i interpretacje
Tematem seminarium jest piosenka – jako spadkobierczyni romantycznej pieśni i szerzej muzyki wokalnej, a zarazem jedno z charakterystycznych
zjawisk kultury XX/XXI-wieku – w różnych jej odmianach gatunkowych, stylach muzycznych, kształtach tekstowych i rejestrach kultury. Z jednej
strony zajęcia pozwolą zrekonstruować mapę współczesnej piosenki, w tym w jej odmianie artystycznej (literackiej), dookreślić możliwe podziały i
charakterystyczne zjawiska estetyczne (rozpatrywane według rozmaitych kryteriów, literackich i muzycznych), z drugiej skupią się na kwestiach
metodologicznych (badania utworów słowno-muzycznych) oraz wybranych analizach i interpretacjach. Piosenka kabaretowa, poezja śpiewana,
ballada rockowa a może piosenka hip-hopowa – każda z odmian pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych projektów komparatystycznych,
skupionych nie tylko na badaniu relacji słowa i muzyki, ale także innych zjawisk kultury, z którymi piosenka jest powiązana.
Bibliograﬁa:
A. Barańczak, "Słowo w piosence: poetyka współczesnej piosenki estradowej", Wrocław 1983.
„Etyka i estetyka słowa w piosence”, red. K. Gajda, M. Chrząstowska, Poznań 2019.
5.

K. Gajda, „Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad”, Poznań 2017.
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J. Maleszyńska, „Apologia piosenki. Studia z historii gatunku”, Poznań 2013.
„Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska”, red. M. Budzyńska-Łazarewicz, K. Gajda, Poznań 2017.
„Od psalmu i hymnu do songu i liedu: zagadnienia genologiczne rodzaj-gatunek-utwór . Studia”, red. M. Tomaszewski, seria „Muzyka i liryka”,
Kraków 1998.
P. Sobczak, "Tekst piosenki jako dzieło literackie – dzieło literackie jako tekst piosenki. Zarys problematyki, przykłady realizacji," „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 2.
M. Traczyk, „Poezja w piosence: od Tuwima do Świetlickiego”, Poznań 2009
"W teatrze piosenki", red. I. Kiec, M. Traczyk, Poznań 2005.
Cz. Zgorzelski, „Jak doszło do kariery piosenki w poezji romantycznej?”, w: idem, „Zarysy i szkice literackie”, Warszawa 1988.

Dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
Literatura przełomu XIX i XX wieku w świetle najnowszych badań
Seminarium poświęcone będzie próbom odczytania wybranych tekstów literatury Młodej Polski w ramach – szeroko rozumianej – lektury wrażliwej
na płeć (przede wszystkim krytyki feministycznej, ale też gender studies, masculinities studies) oraz innych strategii interpretacyjnych (ekokrytyka,
afekty), a także konfrontacja tych interpretacji z klasycznymi analizami. Przykłady literackie obejmować będą zarówno poezję, jak i prozę,
autorstwa zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Podstawowa literatura przedmiotu:
Krystyna Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010.
Krystyna Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.
6.

Krystyna Kłosińska, Neuroza. Zagrożone męskości, Katowice 2021.
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Wojciech Gutowski, Nagie dusze i maski. (O młodopolskich mitach miłości), Kraków 1997.
Gabriela Matuszek-Stec, Kultura contra natura? O mizoginizmie minionego ﬁn de siécle'u, w: W kręgu Młodej Polski. Prace oﬁarowane Marii
Podrazy-Kwiatkowskiej, pod red. M. Stali, F. Ziejki, Universitas, Kraków 2001.
Maria Podraza-Kwiatkowska, Młodopolska feminia. Garść uwag, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 4/5/6 (22/23/24), 36-53,
1993.
Maria Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja, w: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975.
Mateusz Skucha, Niesytość pragnienia. W kręgu młodopolskiej poezji kobiet, Kraków 2016.
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Dr hab. Anna Pekaniec
(Auto)biograﬁe i (auto)biograﬁczność w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Zasadniczym celem seminarium będzie przedstawienie i wnikliwe omówienie rozmaitych teorii i ujęć autobiograﬁi (jako osobnego gatunku
literackiego) oraz przeanalizowanie kategorii autobiograﬁczności. Koncepcje teoretyczne, rodzime i zagraniczne, zostaną dopasowane do
konkretnych tekstów, obejmujących szerokie spektrum gatunków, które mogą być zaliczone do literatury dokumentu osobistego: autobiograﬁi,
dzienników, pamiętników, wspomnień, zbiorów korespondencji, esejów. Nie zostanie także pominięta teoria listu, która następnie zostanie
przełożona na zbiory korespondencji ujmowane jako specyﬁczne powieści epistolarne. Ponadto, zostanie omówiona literatura non-ﬁction
(reportaże, biograﬁe, biograﬁe reporterskie). Możliwe będzie poszerzenie listy zagadnień o propozycje seminarzystów.
Przykładowe zagadnienia:
Historia autobiograﬁi i przemiany jej ujęć teoretycznych.
Biograﬁa jako osobna, specyﬁczna odmiana pisarstwa.
Gatunki autobiograﬁczne, bogactwo genologiczne – wybrane przykłady.
Listy, zbiory korespondencji, listy jako materiał biograﬁczny.
Granice autobiograﬁi, granice autobiograﬁczności.
Autobiograﬁstyka kobiet. Specyﬁka, autorki, tematy.
Non-ﬁction a literatura dokumentu osobistego. Reportaż i jego odmiany.
Świadectwo jako autonomiczny gatunek pisarstwa autobiograﬁcznego – pomiędzy dokumentem a literaturą.
(Auto)biograﬁczność w prozie, poezji, dramacie.
Najciekawsze przykłady autobiograﬁi rodzimych i światowych.
Wstępna bibliograﬁa:
Autobiograﬁa, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.
7.
Autobiograﬁe, monograﬁczny numer „Tekstów Drugich” 2018, nr 6.
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Autobiograﬁzm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001.
Biograﬁe, monograﬁczny numer „Tekstów Drugich” 2019, nr 1.
Małgorzata Czermińska, Autobiograﬁa i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987.
Małgorzata Czermińska, Autobiograﬁczny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, wyd. II, zmienione, Kraków 2020.
Philippe Lejeune, „Drogi zeszycie”, „drogi ekranie”. O dziennikach osobistych, przekł. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, wybór, wstęp i oprac. P.
Rodak, Warszawa 2010.
Literatura bez ﬁkcji. Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (3), pod red. M. Hopﬁnger, Z. Ziątka i T. Żukowskiego, Warszawa
2018.
Anna Pekaniec, Autobiografki. Szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Kraków 2020.
Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011.
Elżbieta Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograﬁcznego, [w:] Narracja i tożsamość (I) Antropologiczne problemy
literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004.
Max Saunders, Autobiograﬁkcja. Eksperymenty z życiopisaniem od przełomu wieków po modernizm, tłum. Agnieszka Sobolewska, „Autobiograﬁa
Literatura Kultura Media” 2020, nr 2.
Stefania Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937 (wyd. II Białystok 2006).
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Dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ
Śmierć i miłość – współistnienie wątków żałobnych i erotycznych w literaturze europejskiej
W kulturach dawnych śmierć jest szczególnie bliska miłości – zarówno tej duchowej, jak i cielesnej. Tęsknotę zakochanego przedstawiano w
kategoriach choroby (morbus amoris w podręcznikach medycznych deﬁniowany jako oddzielna jednostka chorobowa; por. też frazeologizm
„umierać z miłości”). Miłość cielesna była jeszcze bardziej namacalnie bliska zgonu. I nie chodzi tylko o graniczne doznanie uniesienia wiążące się z
chwilową utratą świadomości, które nazywano la petite mort, ale też dlatego, że dla kobiet rozpoczęcie życia seksualnego, ciąża, poród, połóg,
niosły realne zagrożenie życia. W czasach, gdy śmiertelność młodych kobiet była ogromna, rytuały ślubne przypominały te żałobne, lirykę miłosną
nierzadko adresowano do zmarłych dziewcząt, owdowiali poeci tworzyli żałobne erotyki, a bramą, przez którą starali się złączyć z ukochaną, był
sen. Przedstawiane w liryce senne rojenia i spotkania we śnie, nierzadko bardzo sensualne, będą również istotnym przedmiotem naszej reﬂeksji.
W programie zajęć będziemy się koncentrować na literaturze od starożytności do wieku XVII (najważniejsi dla tematu autorzy: Dante, Francesco
Petrarca, Giovanni Pontano, Jan Kochanowski, Giambattista Marino, Jan Andrzej Morsztyn). Będzie to w gruncie rzeczy wędrówka przez historię
europejskiej liryki miłosnej, poznamy też cechy i funkcje literatury żałobnej.
Zdobywszy takie podstawy Studenci będą mogli przygotowywać prace magisterskie również z literatury epok późniejszych, zwłaszcza romantyzmu.
Chętnie widziane ujęcia komparatystyczne. Preferowane prace z literatury dawnej i poezji lirycznej. Prace staropolskie mogą też dotyczyć innych
tematów.
Program będzie modyﬁkowany stosownie do potrzeb Seminarzystów.

Wybrana literatura przedmiotu:
C. Acucella, «Beato ‘in-cogno’». Una lettura del sogno lirico dell’amata da Petrarca a Marino, “Italianistica: Rivista di letteratura italiana” (gen.-apr.
2014), vol. 43, no 1, p. 49-76.
8.

J. Bouquet, La nuit, le sommeil et le songe chez les élégiaques latins, „Revues des études latines” 1996, vol. 74, s. 182–211.
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S. Carrari, Ad Somnium. L’invocazione al sonno nella lirica italiana, Padova 1990.
The Erotics of Consolations. Desire and Distance in the Late Middle Ages, ed. Catherine E. Léglu, Stephen J. Milner, New York 2008.
M. Łukaszewicz-Chantry, Mors praematura w topice wybranych utworów włoskich humanistów, w: Et tumulum facit et tumulo superaddite carmen.
Piśmiennictwo i literatura funeralna, red. J. Nowaszczuk, Szczecin 2015, s. 83-97.
B. Otwinowska, Sen w poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka–twórczość–recepcja, red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa,
B. Otwinowska, t. 1, Lublin, 1989, s. 399–413.
R. Rhem, Marriage to Death. The Conﬂation of Wedding and Funeral Rituals in Greek Tragedy, Princeton 1994.
G. Urban-Godziek De consolatione somni – ﬁgura Pocieszycielki w renesansowej poezji miłosnej. Jan Kochanowski w nurcie łacińskiej literatury
europejskiej (Boecjusz, F. Petrarca, G. Pontano, J. Secundus), „Terminus" 2014, z. 1, s. 93-121.
G. Urban-Godziek, Petrarkistowskie źródła sennej erotyki Jana Andrzeja Morsztyna, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red.
R. Krzywy, Warszawa 2008, s. 118-133.
Urban-Godziek G., „Treny” Jana Kochanowskiego wobec włoskiej tradycji funeraliów poświęconych dziewczętom (Giovanni Boccaccio, Giovanni
Pontano i inni), „Terminus” 10 (2008), z. 2, s. 79-121.
A. Wypustek, Bogowie. Herosi i wybrańcy. Wizerunki zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej,
Wrocław 2011.
S. Zabłocki, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Wrocław 1965,
S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim, Wrocław 1968.
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski
"Próg naszej współczesności". Meandry oświeconego rozumu: między ortodoksją, deizmem i ateizmem
Przedmiotem seminarium będą wybrane problemy z zakresu literackich, a częściowo i ﬁlozoﬁcznych, świadectw fermentu intelektualnego, jaki
cywilizacja oświecenia wprowadziła w sferze poglądów, postaw i wrażliwości religijnej. Szczególna uwaga skupi się na tych ich aspektach, które
pokazują przemiany w kierunku nowoczesności, a w dalszej perspektywie ułatwiają zrozumienie korzeni niektórych zjawisk kultury współczesnej.
Obok wybranych polemik dotyczących zagadnień światopoglądowych przedmiotem zainteresowania staną się m.in. teksty, polskie i obce,
ilustrujące wpływ nowego, zmieniającego się, klimatu duchowego na sposób wyrażania ortodoksyjnych treści religijnych, następnie postaw
deistycznych (w różnych wersjach) czy ateistycznych i – w sferze obyczajowości – libertyńskich. Kwestie te omawiane będą częściowo w kontekście
niektórych koncepcji antropologicznych, etycznych, a także estetycznych.
Prace magisterskie mogą dotyczyć różnych, nie tylko związanych z tematem seminarium, zagadnień literatury oświeceniowej, ew., innych kwestii
(np. z literatury romantyzmu, szczególnie twórczości J. Słowackiego, komizmu, reﬂeksji estetycznoliterackiej).
Wybrana literatura przedmiotu:
P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972
9.

B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. J. Niecikowski, Warszawa 2002
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Filozoﬁa oświecenia. Radykalizm – religia – kosmopolityzm, red. J. Miklaszewska, A. Tomaszewska, Kraków 2015, cz. II. Oświeceniowa ﬁlozoﬁa
religii.
J. Snopek, Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986.
Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995.
„Znak” 451, grudzień (12) 1992. Dziedzictwo oświecenia.
T. Kostkiewiczowa, Oświecenie, próg naszej współczesności, Warszawa 1994
Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, red. nauk. Bernadetta Kuczera-Chachulska,
Tomasz Chachulski, współpraca Jerzy Snopek, Warszawa 2017. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t.
XII, s. 193–233 (wybrane rozprawy).
A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999 (fragmenty).
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Dr hab. Anita Całek
„Literatura jako tworzenie światów: podróże wyobrażone – fantastyka – metaﬁkcja”
Seminarium będzie poświęcone literaturze, która – dysponując różnymi konwencjami gatunkowymi – prowadzi do powstawania nowych światów:
ﬁkcyjnych, fantastycznych, alternatywnych, utopijnych, retellingowych czy transﬁkcjonalnych. W analizie tekstów pomocne będą teorie,
formułowane w obrębie różnych tradycji badawczych, najczęściej zakładających interdyscyplinarne oddziaływanie ujęć: od teorii światów
możliwych poprzez ideę wtórnej rzeczywistości, transﬁkcjonalną przestrzeń czy tekst ujmowany jako eksperyment myślowy, warsztat modelarski
lub też wyraz odwiecznych pragnień człowieka. W zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium weźmiemy na warsztat
utwory napisane w różnych konwencjach i epokach – lista lektur zostanie doprecyzowana podczas pierwszych zajęć.
Podstawowa literatura przedmiotu:
- B. McHale, „Powieść postmodernistyczna”, przekł. M. Płaza, Kraków 2012.
- R. Trousson, „Voyages aux pays de nulle part”, Bruxelles 1999.
10.
- A. Łebkowska, „Fikcja jako możliwość: z przemian prozy XX wieku”, wyd. II roz., Kraków 1998.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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- R. Saint-Gelais, „Fictions transfuges. La transictionalité et ses enjeux”, Paris 2011.
- „Filozoﬁa w literaturze. Literatura w ﬁlozoﬁi 2. Światy możliwe. Projekty”, red. A. Iskra-Paczkowska, M. Stanisz, S. Gałkowski, Rzeszów 2017.
- P. Stasiewicz, „Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy”, Białystok 2016.
- „Tekstowe światy fantastyki”, red. M.M. Leś, W. Łaszkiewicz, P. Stasiewicz, Białystok 2017.
- K.M. Maj, „Allotopie. Topograﬁa światów ﬁkcjonalnych”, Kraków 2015; „Światotwórstwo w fantastyce: od przedstawienia do zamieszkiwania”,
Kraków 2019.
- N. Lemann, „Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne”, Łódź 2019.

Dr hab. Grzegorz Zając
Świat (wciąż) nieoświecony – przesądy, uprzedzenia, strachy... w polskiej powieści dawnej i niedawnej

11.

Tematyka seminarium będzie koncentrowała się wokół zagadnień podejmowanych przez rodzime powieściopisarstwo od samych jego początków,
to znaczy od momentu wyodrębnienia się powieści jako odmiennego względem romansu (nawet jeśli długo jeszcze niewystępującego pod swoją
nazwą) gatunku prozy ﬁkcjonalnej, co nastąpiło w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia. Za sprawą Ignacego Krasickiego (jako autora Mikołaja
Doświadczyńskiego przypadków, a zwłaszcza Historii) i jego późnooświeceniowych następców – przede wszystkim Juliana Ursyna Niemcewicza (m.
in. Lejbe i Siora) oraz Stanisława Kostki Potockiego (Podróż do Ciemnogrodu) – również powieść wpisywała się w kulturową ofensywę, będącą
udziałem wielu myślicieli i twórców tamtego okresu, niezależnie od ich zróżnicowanej przynależności środowiskowej bądź odmiennych wyborów
literackich czy estetycznych. Celem tych poczynań było przemodelowanie świadomości Polaków, a to oznaczało też uczynienie ich sposobu
postępowania i reagowania na rzeczywistość bliższym temu, co wynika z trzeźwości sądu, jest oparte na obserwacji i wiedzy, pozwala odbierać
świat w jego złożoności. Nie tylko ówczesne realia, ale też kolejne dekady i stulecia miały jednak pokazać, że podobne procesy natraﬁają na
poważne przeszkody także ze względu na tkwiącą w naturze ludzkiej, a przy tym podsycaną często za sprawą różnego typu manipulacji czy
przekazów o charakterze propagandowym, skłonność do ulegania przesądom, kierowania się uprzedzeniami, poddawania się presji
wyimaginowanych zagrożeń. Powieść jako forma literacka, której tożsamość określił niegdyś realizm, nie mogła przechodzić na przestrzeni
ostatnich dwustu lat obojętnie wobec tego, że społeczeństwo ludzi oświeconych (czytaj: samodzielnie myślących) pozostawało przez cały ten czas
niezrealizowaną (niemożliwą do zrealizowania?) wizją przedstawicieli wieku świateł. Rozmaite ujęcia tego problemu, jego historyczne, społeczne i
psychologiczne uwarunkowania przybliżyć ma omawiana podczas kolejnych zajęć lektura utworów powieściowych autorstwa pisarzy różnych epok
(sięgających przy tym po różne konwencje i odmiany gatunkowe) – od tych wymienionych wyżej, przez twórców doby romantyzmu i pozytywizmu
(m.in.: S. Goszczyński, L. Sztyrmer, J. I. Kraszewski, J. Dzierzkowski, W. Łoziński, E. Orzeszkowa), po reprezentantów prozy współczesnej, zarówno
dwudziestowiecznej, jak i najnowszej (m.in.: W. Gombrowicz, M. Hłasko, R. Ligocka, S. Twardoch, Z. Miłoszewski, B. Wildstein).
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Wybrana literatura przedmiotu:
E. Casirrer, Esej o człowieku. Wstęp do ﬁlozoﬁi kultury, Warszawa 1977;
J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w., Warszawa 1986;
M. Deszczyńska, Polskie kontroświecenie, Warszawa 2012;
A. Kowalska, Karta z dziejów walki z obskurantyzmem („Świstek Krytyczny” a „Wiadomości Brukowe”), w: taż: Warszawa literacka w okresie
przełomu kulturalnego 1815-1822, Warszawa 1961;
M. Łuczyński, Sarmata i demony, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4;
J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986;
G. Zając, Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie – powieściami w „nieludzkie przesądy” i „śmieszne zabobony”, „Napis” 2010 (S. XVI)

Sylabusy

55 / 250

Dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Literatura i krytyka wobec współczesności
W związku z moimi zainteresowaniami badawczymi proponuję następujące pola problemowe:
- światopoglądy i teorie interpretacyjne fundujące oczekiwania wobec literatury
- strategie krytyczne
- programy i projekty oraz mody literackie (tematy, gatunki, „nurty”, style)
- komunikacyjne i ekonomiczne warunki funkcjonowania literatury
Przegląd różnych perspektyw, z których analizować można relacje między wyzwaniami współczesności i literaturą pozwoli Uczestniczkom i
Uczestnikom seminarium na głębsze poznanie i wybór narzędzi metodologicznych do samodzielnych analiz wybranych zagadnień i tekstów
literackich. Przedmiotem naszych zainteresowań będzie przede wszystkim literatura i krytyka ostatniego trzydziestolecia, ale – zgodnie z tematem
seminarium - możliwe jest poszerzenie listy lektur o literaturę XX wieku. Szczegółowa lista zagadnień i tekstów literackich zostanie opracowana w
pierwszych miesiącach zajęć, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami oraz projektami przygotowywanych w ramach seminarium prac
magisterskich.
LITERATURA :
12.

„Innowacyjne rozumienie” Konstelacyjne badania krytyki literackiej [w:] Konstelacje krytyczne. Tom I Teorie i praktyki , red. D. Kozicka, M.
Świerkosz, K. Trzeciak, Kraków 2020.
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P. Czapliński, Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki [w:] Teoria-literatura-życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. Red. A.
Legeżyńka, R. Nycz, Warszawa 2012
M. Jakubowiak, Literatura nie na temat https://www.dwutygodnik.com/artykul/6358-schematy-nie-na-temat.html
G. Jankowicz, Literatura a media [w:] Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Kraków 2014.
R. Koziołek, Ślady uwikłania [w:] Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku, red. M. Jakubowiak, Sz. Kloska, Wołowiec 2020
K. Uniłowski, Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Katowice 2013 [wybrane fragmenty].
A. Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty. Wrocław 2020 [ wybrane fragmenty: Fikcjogramy. Elementy przemiany literatury współczesnej;
Jakie ﬁkcje? Czyja wiedza?. Dziewięć (możliwych powodów zmęczenia ﬁkcjami]
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Delﬁn w malinach. Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady, red. Ł. Najder, Wołowiec 2017 [ wybrane teksty]
P. Czapliński, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka w: Polityka literatury, opr. zbiorowe Warszawa, 2008.
E. Long, O społecznej naturze czytania, przeł. M. Maryl [w:] Socjologia literatury. Antologia, red. G. Jankowicz, M. Tabaczyński, Kraków 2015.
R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy [w:] Poetyka doświadczenia . Teoria-nowoczesność-literatura, Warszawa 2012
Dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ
Przynależność i wykluczanie. Analizy/Ćwiczenia z wyobraźni społecznej

13.

Seminarium poświęcone nowym odczytaniom klasycznych już kategorii swój/obcy/inny, które powracają dziś pod postacią akcentujących procesy i
wyobraźnię społeczną koncepcji othering/dis-othering oraz belonging. W centrum znajdą się kwestie nierówności i wykluczeń, odczytane poprzez
klasyczne teorie społeczne oraz nowe ujęcia dekolonialne, w tradycji humanistyki liberacjonistycznej/emancypacyjnej i krytycznej, zaangażowanej
społecznie i aktywistycznej. Lektury, prowadzone badania (wywiady, we współpracy z Wydziałem Socjologii UW), spotkania z aktywistami dotyczyć
będą interwencji w kwestiach wykluczenia z powodów rasy, niepełnosprawności, płci kulturowej czy stanu uchodźstwa. Szczególnie ważną częścią
pracy będzie krytyczna lektura dyskursów instytucji publicznych, zwłaszcza muzeów, w odniesieniu do możliwości i wyzwań w obszarze dzielenia
się autorytetem w społeczeństwie wielokulturowym. Seminarium będzie częścią międzynarodowego projektu badawczego Thinking Through the
Museum.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Literatura
Podstawowa: A. Ziembińska-Witek, Rozumienie Obcego o Innego w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych. 2018. V. Marotta, The Stranger
and Social Theory. 2000 M. Bilewicz, Funkcjonalna dehumanizacja. Studium odczłowieczenia oﬁar i grup uciskanych. 2012 Decolonizing Colonial
Heritage. New Agendas, Actors, and Practices in and beyond Europe 2022.
Dodatkowa: Words Matter: An Unﬁnished Guide to Word Choices in the Cultural Sector, 2018
Dr hab. Monika Świerkosz
Posthumanistyczne etyki i estetyki

14.

Posthumanistyczna wyobraźnia kulturowa wymaga od nas przemyślenia związków między postawą etyczną a praktykami estetycznymi. Celem
seminarium będzie przyjrzenie się temu splotowi również w kontekście zmieniających się warunków politycznych, klimatycznych czy
biospołecznych. Interesować nas będą z jednej strony zjawiska cyborgizacji ciała (wzmacniania go), z drugiej różne formy jego eksploatacji.
Zapytamy o posthumanistyczne wizje aﬁrmatywnego życia ze śmiercią jako formy łączenia biopolityki z nekropolityką. Ekspolorować będziemy
również krytyczny potencjał wyobraźni apokaliptycznej, roztaczającej kulturową wizje świata po/w trakcie/tuż przed katastrofą. Przyjrzymy się
różnych strategiom radzenia sobie/reagowania na/kwestionowania narracji o toksycznym antropocenie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Literatura
Podstawowa R. Braidotti, Po człowieku, przeł. J. Bendarek, Warszawa 2014 A. Marzec, Antropocień. Filozoﬁa i estetyka na końcu świata, Warszawa
2021 M. Jakubowiak, Wymyślanie końca świata, Wołowiec 2021 M. Stangret-Rogowska, Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej,
Gdańsk 2021 Dodatkowa Feral Atlas: the more-than-human Anthropocene, 2020, ed. A. Lowenhaupt Tsing; J. Deger; A. Keleman Saxena; F. Zhou,
California: Stanford University Press
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Dr hab. Tomasz Majewski, prof UJ
Paideia i programy zmiany kulturowej. Kultura aktualna i kultura projektowana

15.

Seminarium poświęcone będzie badaniom kultury w ujęciu aksjologiczno-pragmatycznym, w podwójnej optyce temporalnej (kultury aktualnej i
kultury antycypowanej, projektowanej). Opinie, wierzenia, systemy przekonań, manifesty artystyczne będą tu analizowane jako „programy
kulturowe”, o ile w dający się udokumentować sposób „oddziaływały” motywująco na konkretne osoby przyczyniając się do uzyskania przez nich
społecznej sprawczości (idees-forces). Za prekursora takiego podejścia uznaję Stanisława Brzozowskiego, który odrzuca teorię kultury jako
zharmonizowanego układu norm i regulacji zbiorowych, jako że taki obraz – jako sztywny i statyczny – produkuje silną „iluzję determinizmu”, rzuca
cień na zamiary jednostki i krępuje jej sprawczość. Poszukiwanie w minionej i aktualnej rzeczywistości zalążków zmiany kulturowej wydobywa
„ideomotorykę” podmiotu (coś różnego od poznawania idei), w ramach której grupa lub jednostka ważny dla siebie program kulturowy realizuje lub
przyczynia się do niego – otwierając przed następcami korzystniej skonﬁgurowane pole „realnych możliwości” dla realizacji kolejnych projektów.
Łączy się z tym kwestia formowania i wychowywania osób (paidei) w układzie aprobaty lub krytyki względem kultury aktualnej (John Dewey) oraz
problem tradycji jako „zasobu sprawdzonych form działania”.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Literatura
Podstawowa : S. Brzozowski, Idee. Wstęp do ﬁlozoﬁi dojrzałości dziejowej, M. R. Kaczmarczyk, Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej, B.
Cywiński, Rodowody niepokornych, B. Urbankowski, Kierunki poszukiwań. Szkice o polskich socjalistach, T. Buliński, Człowiek do zrobienia, M.
Archer, Kultura i sprawczość
Dodatkowa:
J. Kurek, Paideia rzymska, W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu
nauczania, W. Zając, Filozoﬁczno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, E. Nowicka, Bunt i ucieczka, Zderzenie kultur i
ruchy społeczne,
Dr hab. Tomasz Z. Majkowski
W sieci spisków. Historia i praktyka konspiracjonizmu a media cyfrowe

16.

Tematem seminariów będą strukturalne związki pomiędzy algorytmicznym charakterem mediów cyfrowych (w tej licznie: platform
społecznościowych, gier cyfrowych, platform dystrybucji treści) a myśleniem konspiracjonistycznym. Prześledzimy historię i praktykę teorii
spiskowych, ich nierozerwalne związki z pojawieniem się i przekształceniami masowych mediów informacyjnych oraz przekształcenia wywołane
przez dominację komunikacji zapośredniczonej cyfrowo. Celem ćwiczenia będzie próba rozpoznania przyczyn identyﬁkacji konspiracjonizmu jako
problemu społecznego w obrębie dyskursu publicznego państw Globalnej Północy, faktycznego wzrostu wpływu myślenia w kategoriach spisku na
praktykę polityczną oraz pomawiania o wiarę w spiski (foliarstwo) jako narzędzia dystynkcji. A także analiza praktyk dyskursywnych
indetyﬁkowanych jako teoria spiskowa, o zasięgu globalnym (teorie antyszczepionkowe, teoria płaskiej ziemi, teoria reptiliańska, teoria
chemtrailsów) oraz lokalnym (teoria Wielkiej Lehii, teoria teoria maskirowki smoleńskiej).
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Literatura
Podstawowa U. Eco: Wymyślanie wrogów L. Manovich: Zrozumieć nowe media W. Stoczkowski: Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu Sh. Zuboﬀ:
Wiek kapitalizmu inwigilacji
Dodatkowa: L. Boltanski: Mysteries and Conspiracies M. Buttler: The Nature of Conspiracy Theories M. Butter, P. Knight: Routledge Handbook of
Conspiracy Theories J. Dean: Aliens in America M. Dentith: The Philosophy of Conspiracy Theories

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Potrzeba narracji. Literatura w szkole a świat wartości młodego człowieka
Zagadnienia:
1.

Doświadczanie narracji a porządkowanie bliskiej rzeczywistości.

2.

Rola literatury w budowaniu tożsamości młodych ludzi.

3.

Aksjologiczne aspekty literatury dla dzieci i młodzieży.

4.

Klasyka literacka w szkole. Poszukiwanie drogi do czytelnika lub drugie życie lektury.

5.
Młody człowiek wobec doświadczenia wojny, wielokulturowości, migracji, obcości narodowej, etnicznej i kulturowej w literaturze dawnej i
współczesnej.
17.

6.
Trudne tematy w literaturze dla młodego odbiorcy (bieda, problemy wieku dojrzewania, erotyka, konﬂikty pokoleniowe, dylematy
tożsamościowe, uzależnienia).
7.

Literackie obrazy wykluczenia.

8.

Uwarunkowania czytelnictwa a motywowanie uczniów do czytania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Podstawowa literatura przedmiotu:
J. Bruner, Narracyjna konstrukcja rzeczywistości, w: tegoż: Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2010.
Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017.
Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019.
J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarka, Z. Mitosek i W. Grajewskiego, Kraków, 2001.
Zabawa K., Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków 2013.

Sylabusy

57 / 250

Dr hab. Witold Bobiński
Nowa edukacja polonistyczna - rewolucja, redeﬁnicja, renowacja? Lekcje polskiego w erze niepewności
Zajęcia seminarium mają służyć wypracowaniu pogłębionej, wieloaspektowej reﬂeksji na temat fundamentalnych celów edukacji polonistycznej w
epoce deﬁniowanej przez załamanie bądź erozję ﬁlarów epoki dobrobytu i przewidywalności. Co w istocie jest sensem edukacji polonistycznej i
edukacji w ogóle? Jak - w obliczu oczekiwanych i niespodziewanych zagrożeń - kształtować spotkania z tekstami, językiem, innymi? Ile w szkolnej
praktyce polonistycznej jest dziś pielęgnowania złudzeń, ile zaś odważnego podejmowania wyzwań współczesności? Te ogólne pytania mają
prowadzić do sformułowania konkretnych problemów badawczych, podejmowanych następnie w rozprawach dyplomowych.
Podstawowa literatura przedmiotu (5 pozycji do wyboru zależnie od zainteresowań magistrantki/ta)
G.J.J. Biesta, The Beautiful Risk of Education, London, New York 2013;
G. J. J. Biesta, The Rediscovery of Teaching, London, New York 2017;
G. Biesta, Obstinate Education, London, New York 2019;
G. Biesta, World-Centered Education, London, New York 2021;
18.

W. Bobiński, Uczniowskie prawo do reader’s response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego?, [w:] Edukacja
polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek,
Katowice 2016;
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W. Bobiński, Indywidualizacja jako wyzwanie dla współczesnej szkoły: rozwiązania amerykańskie, [w:] Każdy uczeń jest ważny: indywidualizacja na
lekcji języka polskiego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017;
W. Bobiński, Uczeń jako wartość. Porzucona misja polonistyki, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/12842/12625
W. Bobiński, Kultura edukacji czy kultura w edukacji? Uczeń jako sprawca, [w:] red. A. Pilch. M. Rusek, Kraków 2019;
W. Bobiński, Obserwacja – reﬂeksja – działanie. O pożytkach z modelowania w kształceniu nauczycieli, [w:] Kształcenie nauczycieli – wyzwanie i
zaangażowanie, red. W. Bobiński, J. Sujecka-Zając, Kraków 2019;
W. Bobiński, „To dobrze, że każdy jest inny”, czyli o zaletach wyboru w edukacyjnym inicjowaniu praktyk czytelniczych, [w:] Personalizacja w
akademickiej i szkolnej dydaktyce polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2021;
D. Szczukowski, Praktykowanie lektury, Gdańsk 2019;

Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, prof. UJ
Język wobec zmian kulturowych i społecznych
Proponowana tematyka
1.
Gramatyka wobec zmian kulturowych i społecznych (np. rodzaj gramatyczny a płeć, feminatywy, składnia i odmiana w mediach
elektronicznych)

19.

2.

Kryzys w języku i w tekście (np. słownictwo i frazeologia odnoszące się do pandemii, wojny, kryzysu klimatycznego)

3.

Nazwy własne (nazwy miejsc, ludzi, zwierząt, produktów itp.) – tradycja i zmiana
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Przykładowe publikacje
Lubaś W., 2013, Studia socjolingwistyczne. Opole: Uniwersytet Opolski.
Niebrzegowska-Bartmińska S., 2020, Deﬁniowanie i proﬁlowanie pojęć w (etno)lingwistyce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Rutkowski M., Skowronek K., 2020, Onomastyczna analiza dyskursu. Kraków: Wydawnictwo AGH.
Szpyra-Kozłowska J., 2021, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci. Kraków: Universitas.
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Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
"Seksualność, erotyzm, frywolność, tabu - w języku i kulturze polskiej początku XXI wieku."
Lista proponowanych zagadnień:
1) Współczesne polskie słownictwo erotyczne
2) Konsekwencje rewolucji obyczajowej w promowanym w mediach wizerunku kobiety i kobiecości; polemika nowych i tradycyjnych stereotypów
kobiety-matki; kobiety-kochanki, kobiety wyzwolonej, kobiety interesu itp., na przykładach wybranych czasopism i programów publicystycznych.
3) Zanik poczucia tabu obyczajowego i poczucia wulgarności jako kategorii kulturowej. Zjawisko dewulgaryzacji wulgaryzmów i słownictwa
skatologicznego w przestrzeni publicznej, internetowej i w domenie popularnej rozrywki (np. programy kabaretowe, muzyka disco polo i standuperzy);
4) Formy i funkcje erotyzmu i wulgarności we współczesnej twórczości literackiej i muzycznej – polskiego rapu (obrazoburstwo, prowokacja
obyczajowa i skandal; hipertroﬁa wulgarności).
5) Zmiany w społecznym rozumieniu zjawisk tabu, wulgarności i eufemizacji (ujęcie socjolingwistyczne, badania ankietowe).
6) Instrumentalizacja wulgarności w sporach światopoglądowych i populistycznym dyskursie politycznym (języku politycznego sporu);
7) Frywolność i erotyzm w tradycyjnej twórczości ludowej (pieśni, piosenki, przyśpiewki). Polska Prowansja czy polski kicz?
8). Pornograﬁzacja i brutalizacja wyobrażeń miłości zmysłowej w języku młodzieży.
Proponowana (wstępnie) literatura:
Anusiewicz J., Handke K. (red.), Płeć w języku i kulturze, „Język a kultura” t. 9, Wrocław 1994.
Arabski J., Ziębka-Białożny J. i in., Płeć języka – język płci, Katowice 2010.
Arabski J., Łyda A., Ziębka J. (red.), Gender w języku, kulturze i literaturze, Katowice 2013.
Bartmiński J., „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego, „Teksty”, 1974, nr 2.
Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.
Bartmiński J., Polski stereotyp MATKI, „Postscriptum Polonistyczne” nr 1(1), 2008, s. 33-53.
Baruk-Dzięcioł E., Miłość i erotyzm jako elementy językowego obrazu świata żeńskiej młodzieży akademickiej, „Seminarium. Poszukiwania
Naukowe”, t. 41, 2020, nr 1, s. 87-101. DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2020.1.07.
Dąbrowska A., Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993.
Dąbrowska A., Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.
Dąbrowska A., Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, [w:] . A Dąbrowska. Język a Kultura 20, 175-176, 2008
20.

Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995 (lub Gdańsk 2010).
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Gdula M.: Trzy dyskursy miłosne. Warszawa 2009.
Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szużycka, Warszawa 2015.
Grabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin 1981.
Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2001.
Jędrzejko E., Kita M., Wyznanie miłosne jako akt mowy. Tabu – konwencja – detabuizacja (?). „Język a Kultura”, 21, s. 127-144.
Karwatowska J., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i On w języku polskim, Lublin 2005.
Karwatowska M.: Uległa, podporządkowana i piękna, czyli stereotyp kobiety dawniej i dziś. [w:] Dialog kultur w edukacji, red. M. Karwatowska, B.
Myrdzik. Lublin 2009, s. 270-279.
Karwatowska M., Litwiński R. i in. (red.), O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, Lublin 2014
Karwatowska J., Szpyra-Kozłowska J. (red.), Oblicza płci. Język — kultura — edukacja., Lublin 2012.
Kąś J., Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim. Na materiale gwar orawskich. [w:] Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i
kulturze. Red. J. Anusiewicz, K. Handke. Wrocław 1994.
Kita M.: NIEGRZECZNA DZIEWCZYNKA. Zmiany modelu kobiecości w kulturze, zmiany w kobiecych zachowaniach językowokomunikacyjnych. [w:]
Płeć języka – język płci, red. J. Arabski, J. Ziębka. Katowice 2010.
Kita M.: Szeptem albo wcale... O wyznawaniu miłości. Katowice 2007
Krawczyk-Tyrpa A., Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001.
Pacuła J., Leksyka Leksyka dotycząca „najstarszego zawodu świata” w polskim socjolekcie przestępczym z XIX i początku XX wieku, „Studia
Linguistica” T. 39, 2020, s. 127-150.
Piechnik A., Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków
2009.
Przybylska R., Współczesne polskie słownictwo erotyczne, [w:] Język -Teoria -Dydaktyka. Materiały z Konferencji Młodych Językoznawców
Dydaktyków, Kielce 1987, s. 97- 110.
Rejter A., Płeć – język – kultura, Katowice 2013.
Rejter A., Przemiany poradnika miłosnego a genderowe aspekty kultury, [w:] Oblicza płci. Język — kultura — edukacja, red. M. Karwatowska, J.
Szpyra-Kozłowska. Lublin 2012, s. 215-224.
Wężowicz-Ziółkowska D., Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, Wrocław 1991 r..
Wężowicz-Ziółkowska D., Modele polskiej seksualności ludowej (wraz z postscriptum), „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 71-95.
Woźniak E., 2014, Język a emancypacja, feminizm, gender, “Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, vol. LX, pp. 295–314.
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Dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ
Historia przekładu, przekład w historii.
(Pierwszeństwo w zapisach na seminarium mają studenci i studentki kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Pozostałe osoby będą
przyjmowane na seminarium w miarę wolnych miejsc).
Badania nad historią przekładu to ważny i dynamicznie się rozwijający obszar badań przekładoznawczych, blisko sąsiadujący z historią literatury
rodzimej, komparatystyką literacką, socjologią literatury, kulturoznawstwem, a wreszcie i historią. Seminarium poświęcone wielorakim aspektom
historii przekładu ze szczególnym uwzględnieniem historii tłumaczy oraz badań archiwalnych będzie ściśle związane z prowadzonym w Centrum
Badań Przekładoznawczych projektem badawczym pt. Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczośc w literaturze polskiej po 1918 roku. Uczestnicy
kursu będą mieli możliwość uczestnictwa w pracach projektowych, a powstające prace magisterskie zostaną, w miarę ich tematyki i wartości
naukowej, uwzględnione jako wyniki prac badawczych.
Podstawowa literatura przedmiotu:
Adamczyk-Garbowska, M. (2011) “Przekład literacki w Polsce – stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość”, Lingwistyka Stosowana 4,
69-74.
Balcerzan E. (1977) Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974, Poznań: Wyd. Poznańskie. 2nd expanded edition: Balcerzan, E., Rajewska, E.,
eds. (2007) Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2000, Poznań: Wyd. Poznańskie.
Bassnett, S., Lefevere, A. (1998) Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Clevedon: Multilingual Matters.
Bastin, G., Bandia, P. eds. (2006) Charting the Future of Translation History. Ottawa: University of Ottawa Press.
Cetera-Włodarczyk, A., Kosim, A. (2019) Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku, Warszawa: WUW.
Chesterman, A. (2009) The Name and Nature of Translator Studies, “Hermes. Journal of Language and Communication Studies” no 42, 13-22.
Chevrel, Y., D’hulst, L., Lombez C., eds. (2012) Histoire des traductions en langue française – XIXe siècle (1815-1914). Lagrasse: Éditions Verdier.
D’hulst L. (2010) Translation History in: Handbook of Translation Studies, ed. Y. Gambier, L. van Doorslaer, vol. 1. Amsterdam-Philadelphia: John
Benjamins.
Delisle, J., Woodsworth J. (1995) Translators Through History, Amsterdam: John Benjamins.
Ferrer, D., Deppman, J., Groder M., (2004) Genetic Criticism. Texts and Avant-Textes, University of Pennsylvania Press.
21.
France P., Gillespie S., eds. (2005-2013) The Oxford History of Literary Translation in English, vol. 1-5, Oxford: Oxford University Press.
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Gaszyńska-Magiera, M. (2011) Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji
międzykulturowej. Kraków: WUJ.
Kalęba, B. (2019) Wyrwa w świecie. Przekład literacki w sowieckiej Litwie – casus Tomasa Venclovy i rówieśników, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kovačičová O., M. Kusá (2015) Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. Storočie. Bratislava: Veda.
Lafarga, F., Pegenaute, L. eds (2013) Diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
Lefevere, A. (1992) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London-New York, Routledge.
Munday, J. (2014). Using primary sources to produce a microhistory of translation and translators: theoretical and methodological concerns, The
Translator 20 (1), 64–80.
Pym, A. (1998) Method in Translation History. Manchester: St. Jerome.
Pym, A. (2009) Humanizing Translation History, Hermes – Journal of Language and Communication Studies 42, 23–45.
Rajewska, E. (2015) „Twórczość przekładowa kobiet” in: Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, ed. E.
Kraskowska, B. Kaniewska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 269-298.
Rundle, C. (2012) Translation as an Approach to History, Translation Studies 5(2): 232–48
Sadkowski, W. (2002) Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Simeoni, D. (2007) “Between sociology and history. Method in context and in practice” in: Wolf, Fukari eds. (2007).
Venuti, L. (1995) The Translator's Invisibility: A History of Translation, London: Routledge.
Wnęk, J. (2006) Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo MCDN
Wolf, M., Fukari, A. eds. (2007) Constructing a Sociology of Translation, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
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Dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN
Nowinki i mody metodologiczne we współczesnym przekładoznawstwie literacko-kulturowym
(PIerwszeństwo w zapisach na seminarium mają studentki i studenci kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Pozostałe osoby będą
przyjmowane na seminarium w miarę wolnych miejsc).
Intensywne przemiany współczesnego przekładoznawstwa od „zwrotu kulturowego” po „zwrot translacyjny” w badaniach kulturowych powodowały
istotne rewizje pojęcia przekładu nie tylko jako uniwersalnej, podstawowej praktyki kulturowej, ale także kluczowej metakategorii analitycznej
przydatnej do opisu aktywności międzykulturowej. Kolejne wolty metodologiczne: m.in. „zwrot twórczy”, „zwrot na zewnątrz”, nowo powstające
transdyscyplinarne studia nad „post-przekładem” i „badania tłumaczoznawcze” (np. w odmianie inspirowanej przez „zwrot archiwistyczny”)
znacząco wyostrzyły wrażliwość teoretyków przekładu na zagadnienia podmiotowej percepcji sztuki, artystycznej indywidualności, inwencyjności i
autonomii tłumacza. Także zwroty zachodzące we współczesnych badaniach kulturowych: performatywny, reﬂeksyjny, przestrzenny, cielesny,
medialny, ikoniczny, cyfrowy, posthumanistyczny skłaniają przekładoznawców do aktywnego krytycyzmu wobec przyjętych koncepcji języka,
znaczenia, ekwiwalencji, literackości, ujawniając nieprzewidywane zależności i ukryte wymiary tłumaczenia i skupionej wokół niego reﬂeksji
badawczej. Tematem naszych rozważań będą m.in. takie nowinki i mody metodologiczne we współczesnym przekładoznawstwie literackokulturowym, jak somatyka przekładu, ekologia przekładu i nieantropocentryczne (biosemiotyczne) koncepcje tłumaczenia.
Podstawowa literatura przedmiotu:
Bachmann-Medick D., Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa, Oﬁcyna Naukowa 2012.
Chesterman A., The Name and Nature of Translator Studies, „Hermes – Journal of Language and Communication Studies” 2009, nr 42, s. 13–22.
22.

Cronin M., Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge 2017.
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Cronin M., Przekład w epoce cyfrowej, red. M. Heydel, Z. Ziemann, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.
Gentzler E., Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies. New York, Routledge 2017.
Jianzhong X., „Translation Ecology”, Beijing, Three Gorges Publishing House 2009.
Nergaard, S., Arduini S., Translation: A New Paradigm. „Translation: A Transdisciplinary Journal” 2011, nr 1, s. 8–17.
M. Perteghella, E. Loﬀredo, ed. Translation and Creativity. Perspectives on Creative Writing and Translation Studies. Ed., London, Continuum 2007.
Reynolds Matthew ed., Prismatic Translation, Cambridge, Legenda 2010.
Robinson D., The Translator’s Turn, Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press 1991.
Scott C., Literary Translation and the Rediscovery of Reading. Cambridge, Cambridge University Press 2012.
Scott C., Translating the Perception of Text: Literary Translation and Phenomenology. Cambridge, Legenda 2012.
Snell-Hornby M., The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins 2006.
Zhu L., „Rethinking the Interdisciplinary Construction of Translatology in the Context of the “Ecological Turn”: Philosophical and Theoretical
Analysis”, w: „T&I Review” 2012, nr 2, 53–77.
Dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
Śledztwo i literatura, czyli o tym, jak rozum dotyka ciała w prozie kryminalnej
Seminarium będzie poświęcone prozie kryminalnej uznawanej za dyskurs, w którym śledztwo łączy się z literaturą, co oznacza, że tropy są
środkami literackimi, a zarazem poszlakami wiodącymi od ukrycia zbrodni do rozwiązania zagadki kryminalnej. Tym samym nie tylko stykają się
tutaj osobne domeny kulturowe: literackie i pozaliterackie (kryminologia, wiktymologia, prawo), ale też wchodzą w interakcje ciało i rozum, często
sobie przeciwstawiane. Właśnie ten nieoczywisty związek będzie głównym tematem seminarium, podejmowanym w różnych aspektach. Tego, jak
literatura staje się zapisem skoncentrowania racjonalnych procedur wokół corpus delicti, a także tego, jak ﬁgury logiczne, pobudzając
rozumowanie, oddziałują na cielesność czytelnika. Taka złożona sprawczość rozpatrywana będzie w ujęciu komparatystycznym, w prozie
kryminalnej z różnych kręgów kulturowych i w różnych jej odmianach (sensacyjnej, detektywistycznej, crime noir, postkolonialnej, antykryminale).
Wybrana bibliograﬁa
Caillois R., Powieść kryminalna, czyli jak intelekt opuszcza świat, aby oddać się li tylko grze, i jak społeczeństwo wprowadza z powrotem swe
problemy w igraszki umysłu, [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, tłum. J. Błoński, Warszawa 1967.
23.

Czubaj M., Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010.
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The Detective as Historian. History and Art in Historical Crime Fiction, eds R.B. Browne, L.A. Kreiser Jr, Bowling Green 2000.
M. Kraska, Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału, Gdańsk 2013.
Lasić S., Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, tłum. M. Petryńska, Warszawa 1976.
Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. A. Gemra, Kraków 2015.
Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, red. A. Gemra, Kraków 2014.
Multicultural Detective Fiction: Murder From the “Other” Side, ed. A. Johnson Gosselin, New York 1999.
The Post-Colonial Detective, ed. E. Christian, New York 2001.
Postcolonial Postmortems: Crime Fiction from a Transcultural Perspective, eds Ch. Matzke, S. Mühleisen, Amsterdam–New York 2006.
Symons J., Bloody Murder. From the Detective Story to the Crime Novel: A History, London 1994.
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
Studentom polonistyki antropologiczno-kulturowej zaleca się wybór seminarium literaturoznawczego. W przypadku wyboru
seminarium językoznawczego, kulturoznawczego lub translatologicznego konieczne jest uzyskanie zgody kierownika
kierunku. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575463.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Student potraﬁ powiązać zjawiska kulturowe obecne
w dzisiejszym świecie ze zjawiskami notowanymi przez
PAK_K2_K02,
literaturę dawną. Ponadto umie pracować w grupie,
PAK_K2_K03,
wspólnie dyskutować nad rozmaitymi aspektami
PAK_K2_K06
kultury, wymieniać się poglądami i wskazywać innym
możliwe konteksty i rozwiązania.

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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. 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).
3. Antyczne ślady „pieśni kobiet”: Safona, Heroidy Owidiusza.
4. Późnoantyczne gatunki hybrydyczne: heroida chrześcijańska, kwerela
(Wenancjusz Fortunat, VI w.).
5. Kobieta w poezji arabskiej epoki klasycznej i andaluzyjskiej, VIII-XI w.
6. Najstarsza liryka romańska w transkrypcji arabskiej i hebrajskiej – chardża
andaluzyjska, X/XI w.
7. Chanson de femme – typy i odmiany gatunkowe.
8. 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.
W1, U1, K1
9. Galisyjsko-portugalska cantiga de amigo – tradycyjna „pieśń o kochanku” w
arystokratycznej wersji dworskiej, XIII w.
10. 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.
11. Scuola siciliana – miłość jako koncept ﬁlozoﬁczny, XIII w.
12. Donna angelicata w poezji toskańskiej i dolce stil novo, XIII/XIV w. (G.
Cavalcanti, Dante)
13. Francesco Petrarca, XIII/XIV w. i petrarkizm XVI-XVII w.
14. Poezja nowołacińska – wersje małżeńskie i rodzinne (elegia), heroida
chrześcijańska, kwerele miast. XV-XVI w.
15. Gatunki chanson de femme z twórczości Pierre’a Ronsarda i Williama
Shakespeare’a.
16. 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”:
17. Polski w. XVI: Adam Władysławiusz (chanson de délaissée), Jan Smolik (alba
de séparation).
18. XVII-wieczne pieśni o przemocy domowej – polskie chansons de malmariée
(pieśni źle wydanej za mąż, odmiana misère en ménage – nędza domowa).
19. Hejnał miłosny – męski wariant alborady. Hieronim Morsztyn, Zbigniew
Morsztyn.
20. Szymon Zimorowic, Roksolanki – klasyczne i romańskie warianty pieśni
kobiet.
21. J.A. Morsztyn – męskie warianty alb miłosnych i żałobnych, serenady.
22. 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.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, lektura i opracowywanie zadanych
tekstów, udział w dyskusjach, ew. przygotowanie referatu.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student opracowuje wybrany temat (analiza krytycznoliteracka
danego utworu bądź syntetyzujące opracowanie wybranego
egzamin pisemny / ustny
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.

Sylabusy
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Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie ważniejsze kierunki przemian
w zakresie reﬂeksji antropologicznej i estetycznoliterackiej 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

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

K1

Student jest gotów do podejmowania reﬂeksji nad
zjawiskami kulturowymi, które ukształtowały charakter PAK_K2_K03
kultury współczesnej.

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.

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

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

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

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.

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
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, wykazanie się znajomością podanej literatury

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach; znajomość ich problematyki; zapoznanie się z
podaną literaturą

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań

Sylabusy

71 / 250

Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575772.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PAK_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

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.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.1585575892.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- najważniejsze nurty literatury i kultury polskiej XX
wieku, - światowy kontekst przemian literatury polskiej PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02
XX wieku, - ma orientację w życiu kulturalnym
w Polsce XX wieku.

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06

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.

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

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
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

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 kulturowopolitycznych. 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
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy

79 / 250

English for Polish Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.623af07df4222.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

PAK_K2_U03,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
PAK_K2_U04,
ze studiowanym kierunkiem
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U8

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U9

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PAK_K2_U05,
PAK_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U10

przygotować się do procesu rekrutacji

PAK_K2_U05,
PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PAK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.
np. article, review, abstract/summary (do wyboru przez prowadzących)

W1, W2, W3, W4, U3, U5,
U6, U7, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U3, U6,
U7, K1, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U10,
U6, K2, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
6.

7.

Sylabusy

literatura,
językoznawstwo,
kultura,
historia literatury,
wybrane specjalności kierunkowe.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U9, K1, K3

W1, W2, W3, W4, U3, U5,
U7, U8, K2, K3
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Polish Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.230.623af07e0a0d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

doskonalenie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PAK_K2_W03,
PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PAK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PAK_K2_W04,
PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PAK_K2_U05,
PAK_K2_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

przygotować się do procesu rekrutacji

PAK_K2_U05,
PAK_K2_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PAK_K2_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U5, U6, K3, K4

2.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, K2, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: np.
article, review, abstract/summary (do wyboru przez prowadzących)

W1, W2, W3, W4, U6, U8,
K2, K4

4.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U10,
U7, U9, K1, K5

5.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U6, K4

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U6, U7, K2
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
obejmujące następujące dziedziny:
literatura,
7.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U6, K4

językoznawstwo,
kultura,
historia literatury,
wybrane specjalności kierunkowe.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się z
części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
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komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1

Sylabusy
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Kulturowa teoria literatury-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.5cd946a837370.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

stawiać pytania badawcze i analizować istotne zadania
w ramach antropologii literatury i badań kulturowych;
potraﬁ w sposób efektywny wykorzystywać dostępne
PAK_K2_U02
współcześnie metody i teorie wiedzy humanistycznej
oraz podejmować próby realizacji nowych
innowacyjnych projektów naukowych.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Sylabusy
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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:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

93 / 250

Kulturowa teoria literatury-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.620d060d61b04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

PAK_K2_U02

zaliczenie pisemne

PAK_K2_K02

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.

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.

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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i aktywność na zajęciach są obowiązkowe.

Sylabusy
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Warsztaty krytyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.220.5cc6f770cc2e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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:

Sylabusy
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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

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

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, przedstawiciele i
przedstwicielki oraz środowiska literackie).

W1, U1, K1

Sylabusy
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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).

2.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Antropologia słowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd42652e151e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U01

egzamin ustny

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, pozytywny
wynik egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Filozoﬁa literatury. Główne pojęcia i problemy-wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cd946a92a6e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

PAK_K2_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnego stosowania nabytej wiedzy do analizy
tekstów kultury, zwłaszcza dzieł literackich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
W1, U1, K1
„Historia i świadomość klasowa”. Pojęcia alienacji i fetyszyzacji, wartości
użytkowej i wymiennej. Wpływ Hegla na Lukacsa w „Teorii powieści”. Epos a
powieść.

7.

Fenomenologia dzieła literackiego i literatury. Ingarden, Bachelard, MerleauPonty. 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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Filozoﬁa literatury. Główne pojęcia i problemy-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.620d06c26f1d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Wybrane koncepcje i teksty ﬁlozoﬁczne i umie odnieść
je do dzieł literackich.

PAK_K2_W02

raport, prezentacja

108 / 250

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Interpretować dzieła literackie w kontekście
ﬁlozoﬁcznym.

PAK_K2_U01

raport, prezentacja

PAK_K2_K01

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Sylabusy
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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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Główne problemy estetyki współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cd426515a101.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie współczesnych, podstawowych zagadnień estetyki z uwzględnieniem
znaczenia jej związków ze sztuką. Prezentowana problematyka powiązana jest z wartościowaniem sztuki i krytyką
artystyczną. Stosowana terminologia wynika z analizy teoriosystemowej połączonej z elementami analizy
fenomenologicznej oraz z metodologii sytuacji estetycznej wraz z elementami estetyki analitycznej.

C2

Celem kursu jest przeprowadzenie analizy porównawczej fenomenów estetyki, w tym np. pojęcia sztuki, piękna,
dzieła sztuki w powiązaniu z aesthesis w odniesieniu do kultury i sztuki współczesnej. Podczas kursu analizuje się
zagadnienie estetyki relacyjnej, panestetyzm, zagadnienie świata sztuki i instytucjonalizmu 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.

C4

Celem kursu jest zaprezentowanie i analiza współczesnych wyników badań dotyczących sztuki nowych mediów
z wykorzystaniem najnowszych prac artystycznych, zaprezentowanych na "Festiwalu Sztuki Nauki
i Społeczeństwa - Ars Electronica".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie współczesne tendencje
w humanistyce, posiada podstawową wiedzę z zakresu
wiedzy o kulturze, antropologii kultury, socjologii,
etnologii, estetyki i medioznawstwa oraz ich
interdyscyplinarnych związków z problematyką
PAK_K2_W02,
literackiego przedstawiania; zna i rozumie w stopniu
PAK_K2_W06
zaawansowanym metody badania, analizy
i interpretacji dzieł literackich w kontekście innych
dyscyplin i sztuk, a także metody analizy i interpretacji
sztuki teatralnej i performatywnej, dzieł sztuki
wizualnej oraz dzieł muzycznych.

esej, prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie znaczenie języka jako
tworzywa artystycznego, narzędzia przekazu wartości
kulturowych i środka komunikacji społecznej; ma
wiedzę na temat mechanizmów retorycznych
i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich
znaczenie w kontaktach interpresonalnych
i wystąpieniach publicznych.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W04

esej, prezentacja

W3

Absolwent zna i rozumie najważniejsze współczesne
wyzwania cywilizacyjne, złożoność i różnorodność
współczesnej kultury i życia społecznego, specyﬁkę
współczesnych mediów i środków komunikacji
informatycznej, podstawowe ekonomiczne, społeczne
i instytucjonalne uwarunkowania współczesnych form
działalności artystycznej, naukowej i kulturalnej,
w tym placówek i instytucji kulturalnych
i artystycznych.

PAK_K2_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Absolwent potraﬁ zastosować narzędzia poetyki
opisowej oraz wiedzę z zakresu teorii literatury i teorii
kultury do interpretacji utworów literackich
w kontekście ich złożonych i wieloaspektowych
uwarunkowań kulturowych, społecznych
i historycznych oraz związków z innymi dziełami
sztuki.

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U07

esej, prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ planować i organizować własną
pracę badawczą oraz współdziałać z innymi osobami
w przygotowywaniu i realizowaniu projektów oraz
zadań zespołowych w zakresie właściwym dla kierunku PAK_K2_U03,
PAK_K2_U06
studiów (w tym także przedsięwzięć o charakterze
transdyscyplinarnym) z wykorzystaniem najnowszej
wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi, pojęć,
koncepcji teoretycznych i metodologii badawczych.

esej, prezentacja

U3

Absolwent potraﬁ samodzielnie doskonalić się,
podnosić swoje profesjonalne kompetencje, rozwijać
umiejętności i uzupełniać nabytą wiedzę kierunkową
oraz interdyscyplinarną.

PAK_K2_U06,
PAK_K2_U07

esej, prezentacja

K1

Absolwent jest gotów do podejmowania działań
na rzecz podniesienia poziomu i 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.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

esej, prezentacja

K2

Absolwent jest gotów do 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 postawy dialogu i otwartości
niezbędnych do życia w wielokulturowym
społeczeństwie.

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

K3

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w działaniach służących kształtowaniu tożsamości
kulturowej społeczeństwa, propagowaniu dziedzictwa
literackiego i kulturowego oraz roli literatury i sztuki
w procesie integracji społecznej.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

konsultacje

1

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

analiza problemu

5

przygotowanie do zajęć

4

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:
konsultacje, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie eseju i/lub prezentacji, których treścią jest ﬁlozoﬁczna
analiza i interpretacja wybranego dzieła sztuki współczesnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Seminarium magisterskie 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4245d3afc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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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

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K04,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

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
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Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Dr hab. Jerzy Franczak
Awangarda, postawangarda, ariergarda. Rewolucyjne idee i nowatorskie praktyki w literaturze XX i XXI wieku.

2.

Na seminarium spróbujemy wypracować nieszablonowe ujęcia rewolucyjnych idei/ praktyk w literaturze, odwołując się do słowników różnych nurtów
ﬁlozoﬁi, teorii estetycznej i socjologii, historii idei i nauki. W centrum namysłu usytuujemy najważniejsze nurty Wielkiej Awangardy (futuryzm,
dadaizm, ekspresjonizm, konstruktywizm, nadrealizm), fenomeny neoawangardy (postawangardy, transawangardy) oraz ariergardy. Szeroki zakres
problemowy określą zagadnienia takie jak: wielkie paradygmaty epokowe (modernizm i postmodernizm); dziedzictwo oświeceniowe (idea postępu,
utopia) i romantyczne (autentyczność, oryginalność); myślenie przyszłości, historiozoﬁczne modele i katastroﬁczna wrażliwość; rola rewolucyjnych idei
(socjalizm utopijny, marksizm, anarchizm) i doktryn politycznych (faszyzm, komunizm); polityczny i biopolityczny wymiar awangardy (jej płeć, rasa i
klasa); absurd, błazenada, karnawałowa negacja, strategia skandalu, estetyka szoku; relacja (post)awangardy wobec kultury masowej (kicz, kamp);
artystyczne transgresje względem nowoczesnych dyskursów prawa, ekonomii, nauki i techniki, medycyny i psychiatrii, itp.; materialność dzieła i
eksperymenty epoki cyfrowej; wywrotowe teorie i praktyki dziś.

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

Prof. dr hab. Anna Łebkowska
Granice poznania, wymiary empatii. Literatura XX i XXI wieku
Przedmiotem spotkań będą różne rozumienia kategorii empatii w dyskursie ﬁlozoﬁcznym i antropologiczno-kulturowym, w jej wymiarze
epistemologicznym, metaﬁzycznym, etycznym i estetycznym (m.in. w perspektywie genderowej, a także w powiązaniu z dyskursem maladycznym).
Interesować nas też będą kwestie poznania i empatyczności ujmowane w perspektywie biohumanizmu. W centrum naszych rozważań znajdą się
literackie sposoby problematyzowania tych zagadnień, seminarium będzie bowiem prowadzone w oparciu o literaturę XX i XXI w., zwłaszcza epikę (z
uwzględnieniem prozy sf), a także w oparciu o lirykę. Będziemy zwracać uwagę m.in. na zagadnienia cielesności/duchowości, zmysłów, afektów i
emocji. Rozważania w trakcie spotkań prowadzić będą od kategorii współodczuwania i uważności do biohumanistycznego splątania (entanglement) i
zarazem od podmiotu osobnego do osmotycznego.
Założeniem seminarium jest opracowanie - indywidualnie ze studentami - tematów prac magisterskich, a następnie, w trakcie spotkań
seminaryjnych i konsultacji, przedstawianie przez studentów promotorowi poszczególnych etapów i postępów w ich powstawaniu. Wprawdzie tematy
prac magisterskich nie zostaną ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium, wiązać się mogą bowiem z szeroko pojętymi zagadnieniami
literatury XX i XXI wieku, jednakże celem spotkań będzie pogłębianie wiedzy zakresie problematyki zasygnalizowanej w temacie seminarium.
Przykładowe teksty naukowe :
3.
Ernst Van Alphen, Afektywne działania sztuki i literatury ,w: Krytyka jako interwencja. Pod red. K. Bojarskiej. Kraków 2019

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

Giorgio Agamben, Czym jest urządzenie, przeł. Jakub Majmurek w: Agamben, Przewodnik krytyki politycznej, Red. Mikołaj Ratajczak, Krystian
Szadkowski, Warszawa, 2010, s. 83
R. Nycz: o kulturze udziału w Kultura jako czasownik i dyskusja „Ruch Literacki” 2019/4
Fragmenty dyskursu maladycznego, pod red. Macieja Ganczara, Ireneusza Gielaty, Moniki Ładoń, Gdańsk 2019.
J. Fiedorczuk, G.Beltran, Ekopoetyka
A. Łebkowska, Kategoria empatii we współczesnym dyskursie literaturoznawczym W: Empatia.O literackich narracjach przełomu XX i XXI w. Kraków
2008.
Nazwiska autorów, których teksty będą czytane na zajęciach:, U. Le Guin, O. Tokarczuk, T. Różewicz, C. Lispector J.Bargielska, N.Fiedorczuk, M.
Bieńczyk, J.Dukaj i inni

Dr. hab. Małgorzata Sokalska
Piosenka – odmiany, problemy badawcze i interpretacje
Tematem seminarium jest piosenka – jako spadkobierczyni romantycznej pieśni i szerzej muzyki wokalnej, a zarazem jedno z charakterystycznych
zjawisk kultury XX/XXI-wieku – w różnych jej odmianach gatunkowych, stylach muzycznych, kształtach tekstowych i rejestrach kultury. Z jednej strony
zajęcia pozwolą zrekonstruować mapę współczesnej piosenki, w tym w jej odmianie artystycznej (literackiej), dookreślić możliwe podziały i
charakterystyczne zjawiska estetyczne (rozpatrywane według rozmaitych kryteriów, literackich i muzycznych), z drugiej skupią się na kwestiach
metodologicznych (badania utworów słowno-muzycznych) oraz wybranych analizach i interpretacjach. Piosenka kabaretowa, poezja śpiewana, ballada
rockowa a może piosenka hip-hopowa – każda z odmian pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych projektów komparatystycznych, skupionych nie
tylko na badaniu relacji słowa i muzyki, ale także innych zjawisk kultury, z którymi piosenka jest powiązana.
Bibliograﬁa:
A. Barańczak, "Słowo w piosence: poetyka współczesnej piosenki estradowej", Wrocław 1983.
„Etyka i estetyka słowa w piosence”, red. K. Gajda, M. Chrząstowska, Poznań 2019.
4.
K. Gajda, „Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad”, Poznań 2017.

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

J. Maleszyńska, „Apologia piosenki. Studia z historii gatunku”, Poznań 2013.
„Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska”, red. M. Budzyńska-Łazarewicz, K. Gajda, Poznań 2017.
„Od psalmu i hymnu do songu i liedu: zagadnienia genologiczne rodzaj-gatunek-utwór . Studia”, red. M. Tomaszewski, seria „Muzyka i liryka”, Kraków
1998.
P. Sobczak, "Tekst piosenki jako dzieło literackie – dzieło literackie jako tekst piosenki. Zarys problematyki, przykłady realizacji," „Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 2.
M. Traczyk, „Poezja w piosence: od Tuwima do Świetlickiego”, Poznań 2009
"W teatrze piosenki", red. I. Kiec, M. Traczyk, Poznań 2005.
Cz. Zgorzelski, „Jak doszło do kariery piosenki w poezji romantycznej?”, w: idem, „Zarysy i szkice literackie”, Warszawa 1988.

Sylabusy
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Dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
Literatura przełomu XIX i XX wieku w świetle najnowszych badań
Seminarium poświęcone będzie próbom odczytania wybranych tekstów literatury Młodej Polski w ramach – szeroko rozumianej – lektury wrażliwej na
płeć (przede wszystkim krytyki feministycznej, ale też gender studies, masculinities studies) oraz innych strategii interpretacyjnych (ekokrytyka,
afekty), a także konfrontacja tych interpretacji z klasycznymi analizami. Przykłady literackie obejmować będą zarówno poezję, jak i prozę, autorstwa
zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Podstawowa literatura przedmiotu:
Krystyna Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010.
Krystyna Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.
5.
Krystyna Kłosińska, Neuroza. Zagrożone męskości, Katowice 2021.

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

Wojciech Gutowski, Nagie dusze i maski. (O młodopolskich mitach miłości), Kraków 1997.
Gabriela Matuszek-Stec, Kultura contra natura? O mizoginizmie minionego ﬁn de siécle'u, w: W kręgu Młodej Polski. Prace oﬁarowane Marii PodrazyKwiatkowskiej, pod red. M. Stali, F. Ziejki, Universitas, Kraków 2001.
Maria Podraza-Kwiatkowska, Młodopolska feminia. Garść uwag, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 4/5/6 (22/23/24), 36-53, 1993.
Maria Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja, w: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975.
Mateusz Skucha, Niesytość pragnienia. W kręgu młodopolskiej poezji kobiet, Kraków 2016.

Dr hab. Anna Pekaniec
(Auto)biograﬁe i (auto)biograﬁczność w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Zasadniczym celem seminarium będzie przedstawienie i wnikliwe omówienie rozmaitych teorii i ujęć autobiograﬁi (jako osobnego gatunku literackiego)
oraz przeanalizowanie kategorii autobiograﬁczności. Koncepcje teoretyczne, rodzime i zagraniczne, zostaną dopasowane do konkretnych tekstów,
obejmujących szerokie spektrum gatunków, które mogą być zaliczone do literatury dokumentu osobistego: autobiograﬁi, dzienników, pamiętników,
wspomnień, zbiorów korespondencji, esejów. Nie zostanie także pominięta teoria listu, która następnie zostanie przełożona na zbiory korespondencji
ujmowane jako specyﬁczne powieści epistolarne. Ponadto, zostanie omówiona literatura non-ﬁction (reportaże, biograﬁe, biograﬁe reporterskie).
Możliwe będzie poszerzenie listy zagadnień o propozycje seminarzystów.
Przykładowe zagadnienia:
Historia autobiograﬁi i przemiany jej ujęć teoretycznych.
Biograﬁa jako osobna, specyﬁczna odmiana pisarstwa.
Gatunki autobiograﬁczne, bogactwo genologiczne – wybrane przykłady.
Listy, zbiory korespondencji, listy jako materiał biograﬁczny.
Granice autobiograﬁi, granice autobiograﬁczności.
Autobiograﬁstyka kobiet. Specyﬁka, autorki, tematy.
Non-ﬁction a literatura dokumentu osobistego. Reportaż i jego odmiany.
Świadectwo jako autonomiczny gatunek pisarstwa autobiograﬁcznego – pomiędzy dokumentem a literaturą.
(Auto)biograﬁczność w prozie, poezji, dramacie.
Najciekawsze przykłady autobiograﬁi rodzimych i światowych.
Wstępna bibliograﬁa:
6.

Autobiograﬁa, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.

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

Autobiograﬁe, monograﬁczny numer „Tekstów Drugich” 2018, nr 6.
Autobiograﬁzm – przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001.
Biograﬁe, monograﬁczny numer „Tekstów Drugich” 2019, nr 1.
Małgorzata Czermińska, Autobiograﬁa i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk 1987.
Małgorzata Czermińska, Autobiograﬁczny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, wyd. II, zmienione, Kraków 2020.
Philippe Lejeune, „Drogi zeszycie”, „drogi ekranie”. O dziennikach osobistych, przekł. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, wybór, wstęp i oprac. P. Rodak,
Warszawa 2010.
Literatura bez ﬁkcji. Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (3), pod red. M. Hopﬁnger, Z. Ziątka i T. Żukowskiego, Warszawa 2018.
Anna Pekaniec, Autobiografki. Szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Kraków 2020.
Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011.
Elżbieta Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograﬁcznego, [w:] Narracja i tożsamość (I) Antropologiczne problemy
literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004.
Max Saunders, Autobiograﬁkcja. Eksperymenty z życiopisaniem od przełomu wieków po modernizm, tłum. Agnieszka Sobolewska, „Autobiograﬁa
Literatura Kultura Media” 2020, nr 2.
Stefania Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937 (wyd. II Białystok 2006).
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Dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ
Śmierć i miłość – współistnienie wątków żałobnych i erotycznych w literaturze europejskiej
W kulturach dawnych śmierć jest szczególnie bliska miłości – zarówno tej duchowej, jak i cielesnej. Tęsknotę zakochanego przedstawiano w
kategoriach choroby (morbus amoris w podręcznikach medycznych deﬁniowany jako oddzielna jednostka chorobowa; por. też frazeologizm „umierać z
miłości”). Miłość cielesna była jeszcze bardziej namacalnie bliska zgonu. I nie chodzi tylko o graniczne doznanie uniesienia wiążące się z chwilową
utratą świadomości, które nazywano la petite mort, ale też dlatego, że dla kobiet rozpoczęcie życia seksualnego, ciąża, poród, połóg, niosły realne
zagrożenie życia. W czasach, gdy śmiertelność młodych kobiet była ogromna, rytuały ślubne przypominały te żałobne, lirykę miłosną nierzadko
adresowano do zmarłych dziewcząt, owdowiali poeci tworzyli żałobne erotyki, a bramą, przez którą starali się złączyć z ukochaną, był sen.
Przedstawiane w liryce senne rojenia i spotkania we śnie, nierzadko bardzo sensualne, będą również istotnym przedmiotem naszej reﬂeksji.
W programie zajęć będziemy się koncentrować na literaturze od starożytności do wieku XVII (najważniejsi dla tematu autorzy: Dante,
Francesco Petrarca, Giovanni Pontano, Jan Kochanowski, Giambattista Marino, Jan Andrzej Morsztyn). Będzie to w gruncie rzeczy wędrówka przez
historię europejskiej liryki miłosnej, poznamy też cechy i funkcje literatury żałobnej.
Zdobywszy takie podstawy Studenci będą mogli przygotowywać prace magisterskie również z literatury epok późniejszych, zwłaszcza
romantyzmu. Chętnie widziane ujęcia komparatystyczne. Preferowane prace z literatury dawnej i poezji lirycznej. Prace staropolskie mogą też dotyczyć
innych tematów.
Program będzie modyﬁkowany stosownie do potrzeb Seminarzystów.
Wybrana literatura przedmiotu:
C. Acucella, «Beato ‘in-cogno’». Una lettura del sogno lirico dell’amata da Petrarca a Marino, “Italianistica: Rivista di letteratura italiana” (gen.-apr.
2014), vol. 43, no 1, p. 49-76.
7.

J. Bouquet, La nuit, le sommeil et le songe chez les élégiaques latins, „Revues des études latines” 1996, vol. 74, s. 182–211.

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

S. Carrari, Ad Somnium. L’invocazione al sonno nella lirica italiana, Padova 1990.
The Erotics of Consolations. Desire and Distance in the Late Middle Ages, ed. Catherine E. Léglu, Stephen J. Milner, New York 2008.
M. Łukaszewicz-Chantry, Mors praematura w topice wybranych utworów włoskich humanistów, w: Et tumulum facit et tumulo superaddite carmen.
Piśmiennictwo i literatura funeralna, red. J. Nowaszczuk, Szczecin 2015, s. 83-97.
B. Otwinowska, Sen w poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584–1984. Epoka–twórczość–recepcja, red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B.
Otwinowska, t. 1, Lublin, 1989, s. 399–413.
R. Rhem, Marriage to Death. The Conﬂation of Wedding and Funeral Rituals in Greek Tragedy, Princeton 1994.
G. Urban-Godziek De consolatione somni – ﬁgura Pocieszycielki w renesansowej poezji miłosnej. Jan Kochanowski w nurcie łacińskiej literatury
europejskiej (Boecjusz, F. Petrarca, G. Pontano, J. Secundus), „Terminus" 2014, z. 1, s. 93-121.
G. Urban-Godziek, Petrarkistowskie źródła sennej erotyki Jana Andrzeja Morsztyna, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R.
Krzywy, Warszawa 2008, s. 118-133.
Urban-Godziek G., „Treny” Jana Kochanowskiego wobec włoskiej tradycji funeraliów poświęconych dziewczętom (Giovanni Boccaccio, Giovanni Pontano
i inni), „Terminus” 10 (2008), z. 2, s. 79-121.
A. Wypustek, Bogowie. Herosi i wybrańcy. Wizerunki zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej, Wrocław
2011.
S. Zabłocki, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Wrocław 1965,
S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim, Wrocław 1968.
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski
"Próg naszej współczesności". Meandry oświeconego rozumu: między ortodoksją, deizmem i ateizmem
Przedmiotem seminarium będą wybrane problemy z zakresu literackich, a częściowo i ﬁlozoﬁcznych, świadectw fermentu intelektualnego, jaki
cywilizacja oświecenia wprowadziła w sferze poglądów, postaw i wrażliwości religijnej. Szczególna uwaga skupi się na tych ich aspektach, które
pokazują przemiany w kierunku nowoczesności, a w dalszej perspektywie ułatwiają zrozumienie korzeni niektórych zjawisk kultury współczesnej. Obok
wybranych polemik dotyczących zagadnień światopoglądowych przedmiotem zainteresowania staną się m.in. teksty, polskie i obce, ilustrujące wpływ
nowego, zmieniającego się, klimatu duchowego na sposób wyrażania ortodoksyjnych treści religijnych, następnie postaw deistycznych (w różnych
wersjach) czy ateistycznych i – w sferze obyczajowości – libertyńskich. Kwestie te omawiane będą częściowo w kontekście niektórych koncepcji
antropologicznych, etycznych, a także estetycznych.
Prace magisterskie mogą dotyczyć różnych, nie tylko związanych z tematem seminarium, zagadnień literatury oświeceniowej, ew., innych kwestii (np.
z literatury romantyzmu, szczególnie twórczości J. Słowackiego, komizmu, reﬂeksji estetycznoliterackiej).
Wybrana literatura przedmiotu:
8.

P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. J. Niecikowski, Warszawa 2002
Filozoﬁa oświecenia. Radykalizm – religia – kosmopolityzm, red. J. Miklaszewska, A. Tomaszewska, Kraków 2015, cz. II. Oświeceniowa ﬁlozoﬁa religii.
J. Snopek, Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986.
Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995.
„Znak” 451, grudzień (12) 1992. Dziedzictwo oświecenia.
T. Kostkiewiczowa, Oświecenie, próg naszej współczesności, Warszawa 1994
Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, red. nauk. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz
Chachulski, współpraca Jerzy Snopek, Warszawa 2017. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. XII, s.
193–233 (wybrane rozprawy).
A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999 (fragmenty).
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Dr hab. Anita Całek
„Literatura jako tworzenie światów: podróże wyobrażone – fantastyka – metaﬁkcja”
Seminarium będzie poświęcone literaturze, która – dysponując różnymi konwencjami gatunkowymi – prowadzi do powstawania nowych światów:
ﬁkcyjnych, fantastycznych, alternatywnych, utopijnych, retellingowych czy transﬁkcjonalnych. W analizie tekstów pomocne będą teorie, formułowane
w obrębie różnych tradycji badawczych, najczęściej zakładających interdyscyplinarne oddziaływanie ujęć: od teorii światów możliwych poprzez ideę
wtórnej rzeczywistości, transﬁkcjonalną przestrzeń czy tekst ujmowany jako eksperyment myślowy, warsztat modelarski lub też wyraz odwiecznych
pragnień człowieka. W zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium weźmiemy na warsztat utwory napisane w różnych
konwencjach i epokach – lista lektur zostanie doprecyzowana podczas pierwszych zajęć.
Podstawowa literatura przedmiotu:
- B. McHale, „Powieść postmodernistyczna”, przekł. M. Płaza, Kraków 2012.
9.

- R. Trousson, „Voyages aux pays de nulle part”, Bruxelles 1999.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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- A. Łebkowska, „Fikcja jako możliwość: z przemian prozy XX wieku”, wyd. II roz., Kraków 1998.
- R. Saint-Gelais, „Fictions transfuges. La transictionalité et ses enjeux”, Paris 2011.
- „Filozoﬁa w literaturze. Literatura w ﬁlozoﬁi 2. Światy możliwe. Projekty”, red. A. Iskra-Paczkowska, M. Stanisz, S. Gałkowski, Rzeszów 2017.
- P. Stasiewicz, „Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy”, Białystok 2016.
- „Tekstowe światy fantastyki”, red. M.M. Leś, W. Łaszkiewicz, P. Stasiewicz, Białystok 2017.
- K.M. Maj, „Allotopie. Topograﬁa światów ﬁkcjonalnych”, Kraków 2015; „Światotwórstwo w fantastyce: od przedstawienia do zamieszkiwania”, Kraków
2019.
- N. Lemann, „Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne”, Łódź 2019.
dr hab. Grzegorz Zając
Świat (wciąż) nieoświecony – przesądy, uprzedzenia, strachy... w polskiej powieści dawnej i niedawnej

10.

Tematyka seminarium będzie koncentrowała się wokół zagadnień podejmowanych przez rodzime powieściopisarstwo od samych jego początków, to
znaczy od momentu wyodrębnienia się powieści jako odmiennego względem romansu (nawet jeśli długo jeszcze niewystępującego pod swoją nazwą)
gatunku prozy ﬁkcjonalnej, co nastąpiło w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia. Za sprawą Ignacego Krasickiego (jako autora Mikołaja
Doświadczyńskiego przypadków, a zwłaszcza Historii) i jego późnooświeceniowych następców – przede wszystkim Juliana Ursyna Niemcewicza (m. in.
Lejbe i Siora) oraz Stanisława Kostki Potockiego (Podróż do Ciemnogrodu) – również powieść wpisywała się w kulturową ofensywę, będącą udziałem
wielu myślicieli i twórców tamtego okresu, niezależnie od ich zróżnicowanej przynależności środowiskowej bądź odmiennych wyborów literackich czy
estetycznych. Celem tych poczynań było przemodelowanie świadomości Polaków, a to oznaczało też uczynienie ich sposobu postępowania i
reagowania na rzeczywistość bliższym temu, co wynika z trzeźwości sądu, jest oparte na obserwacji i wiedzy, pozwala odbierać świat w jego
złożoności. Nie tylko ówczesne realia, ale też kolejne dekady i stulecia miały jednak pokazać, że podobne procesy natraﬁają na poważne przeszkody
także ze względu na tkwiącą w naturze ludzkiej, a przy tym podsycaną często za sprawą różnego typu manipulacji czy przekazów o charakterze
propagandowym, skłonność do ulegania przesądom, kierowania się uprzedzeniami, poddawania się presji wyimaginowanych zagrożeń. Powieść jako
forma literacka, której tożsamość określił niegdyś realizm, nie mogła przechodzić na przestrzeni ostatnich dwustu lat obojętnie wobec tego, że
społeczeństwo ludzi oświeconych (czytaj: samodzielnie myślących) pozostawało przez cały ten czas niezrealizowaną (niemożliwą do zrealizowania?)
wizją przedstawicieli wieku świateł. Rozmaite ujęcia tego problemu, jego historyczne, społeczne i psychologiczne uwarunkowania przybliżyć ma
omawiana podczas kolejnych zajęć lektura utworów powieściowych autorstwa pisarzy różnych epok (sięgających przy tym po różne konwencje i
odmiany gatunkowe) – od tych wymienionych wyżej, przez twórców doby romantyzmu i pozytywizmu (m.in.: S. Goszczyński, L. Sztyrmer, J. I.
Kraszewski, J. Dzierzkowski, W. Łoziński, E. Orzeszkowa), po reprezentantów prozy współczesnej, zarówno dwudziestowiecznej, jak i najnowszej (m.in.:
W. Gombrowicz, M. Hłasko, R. Ligocka, S. Twardoch, Z. Miłoszewski, B. Wildstein).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Wybrana literatura przedmiotu:
E. Casirrer, Esej o człowieku. Wstęp do ﬁlozoﬁi kultury, Warszawa 1977;
J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w., Warszawa 1986;
M. Deszczyńska, Polskie kontroświecenie, Warszawa 2012;
A. Kowalska, Karta z dziejów walki z obskurantyzmem („Świstek Krytyczny” a „Wiadomości Brukowe”), w: taż: Warszawa literacka w okresie przełomu
kulturalnego 1815-1822, Warszawa 1961;
M. Łuczyński, Sarmata i demony, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4;
J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986;
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dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Literatura i krytyka wobec współczesności
W związku z moimi zainteresowaniami badawczymi proponuję następujące pola problemowe:
- światopoglądy i teorie interpretacyjne fundujące oczekiwania wobec literatury
- strategie krytyczne
- programy i projekty oraz mody literackie (tematy, gatunki, „nurty”, style)
- komunikacyjne i ekonomiczne warunki funkcjonowania literatury
Przegląd różnych perspektyw, z których analizować można relacje między wyzwaniami współczesności i literaturą pozwoli Uczestniczkom i
Uczestnikom seminarium na głębsze poznanie i wybór narzędzi metodologicznych do samodzielnych analiz wybranych zagadnień i tekstów literackich.
Przedmiotem naszych zainteresowań będzie przede wszystkim literatura i krytyka ostatniego trzydziestolecia, ale – zgodnie z tematem seminarium możliwe jest poszerzenie listy lektur o literaturę XX wieku. Szczegółowa lista zagadnień i tekstów literackich zostanie opracowana w pierwszych
miesiącach zajęć, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami oraz projektami przygotowywanych w ramach seminarium prac magisterskich.
LITERATURA :
„Innowacyjne rozumienie” Konstelacyjne badania krytyki literackiej [w:] Konstelacje krytyczne. Tom I Teorie i praktyki , red. D. Kozicka, M. Świerkosz,
K. Trzeciak, Kraków 2020.
11.

P. Czapliński, Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki [w:] Teoria-literatura-życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. Red. A.
Legeżyńka, R. Nycz, Warszawa 2012

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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M. Jakubowiak, Literatura nie na temat https://www.dwutygodnik.com/artykul/6358-schematy-nie-na-temat.html
G. Jankowicz, Literatura a media [w:] Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Kraków 2014.
R. Koziołek, Ślady uwikłania [w:] Prognoza niepogody. Literatura polska w XXI wieku, red. M. Jakubowiak, Sz. Kloska, Wołowiec 2020
K. Uniłowski, Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Katowice 2013 [wybrane fragmenty].
A. Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty. Wrocław 2020 [ wybrane fragmenty: Fikcjogramy. Elementy przemiany literatury współczesnej;
Jakie ﬁkcje? Czyja wiedza?. Dziewięć (możliwych powodów zmęczenia ﬁkcjami]
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Delﬁn w malinach. Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady, red. Ł. Najder, Wołowiec 2017 [ wybrane teksty]
P. Czapliński, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka w: Polityka literatury, opr. zbiorowe Warszawa, 2008.
E. Long, O społecznej naturze czytania, przeł. M. Maryl [w:] Socjologia literatury. Antologia, red. G. Jankowicz, M. Tabaczyński, Kraków 2015.
R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy [w:] Poetyka doświadczenia . Teoria-nowoczesność-literatura, Warszawa 2012

Dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ
Przynależność i wykluczanie. Analizy/Ćwiczenia z wyobraźni społecznej

12.

Seminarium poświęcone nowym odczytaniom klasycznych już kategorii swój/obcy/inny, które powracają dziś pod postacią akcentujących procesy i
wyobraźnię społeczną koncepcji othering/dis-othering oraz belonging. W centrum znajdą się kwestie nierówności i wykluczeń, odczytane poprzez
klasyczne teorie społeczne oraz nowe ujęcia dekolonialne, w tradycji humanistyki liberacjonistycznej/emancypacyjnej i krytycznej, zaangażowanej
społecznie i aktywistycznej. Lektury, prowadzone badania (wywiady, we współpracy z Wydziałem Socjologii UW), spotkania z aktywistami dotyczyć
będą interwencji w kwestiach wykluczenia z powodów rasy, niepełnosprawności, płci kulturowej czy stanu uchodźstwa. Szczególnie ważną częścią
pracy będzie krytyczna lektura dyskursów instytucji publicznych, zwłaszcza muzeów, w odniesieniu do możliwości i wyzwań w obszarze dzielenia się
autorytetem w społeczeństwie wielokulturowym. Seminarium będzie częścią międzynarodowego projektu badawczego Thinking Through the Museum.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Literatura
Podstawowa: A. Ziembińska-Witek, Rozumienie Obcego o Innego w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych. 2018. V. Marotta, The Stranger and
Social Theory. 2000 M. Bilewicz, Funkcjonalna dehumanizacja. Studium odczłowieczenia oﬁar i grup uciskanych. 2012 Decolonizing Colonial Heritage.
New Agendas, Actors, and Practices in and beyond Europe 2022.
Dodatkowa: Words Matter: An Unﬁnished Guide to Word Choices in the Cultural Sector, 2018
Dr hab. Monika Świerkosz
Posthumanistyczne etyki i estetyki

13.

Posthumanistyczna wyobraźnia kulturowa wymaga od nas przemyślenia związków między postawą etyczną a praktykami estetycznymi. Celem
seminarium będzie przyjrzenie się temu splotowi również w kontekście zmieniających się warunków politycznych, klimatycznych czy biospołecznych.
Interesować nas będą z jednej strony zjawiska cyborgizacji ciała (wzmacniania go), z drugiej różne formy jego eksploatacji. Zapytamy o
posthumanistyczne wizje aﬁrmatywnego życia ze śmiercią jako formy łączenia biopolityki z nekropolityką. Ekspolorować będziemy również krytyczny
potencjał wyobraźni apokaliptycznej, roztaczającej kulturową wizje świata po/w trakcie/tuż przed katastrofą. Przyjrzymy się różnych strategiom
radzenia sobie/reagowania na/kwestionowania narracji o toksycznym antropocenie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Literatura
Podstawowa R. Braidotti, Po człowieku, przeł. J. Bendarek, Warszawa 2014 A. Marzec, Antropocień. Filozoﬁa i estetyka na końcu świata, Warszawa
2021 M. Jakubowiak, Wymyślanie końca świata, Wołowiec 2021 M. Stangret-Rogowska, Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej,
Gdańsk 2021 Dodatkowa Feral Atlas: the more-than-human Anthropocene, 2020, ed. A. Lowenhaupt Tsing; J. Deger; A. Keleman Saxena; F. Zhou,
California: Stanford University Press
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Dr hab. Tomasz Majewski, prof UJ
Paideia i programy zmiany kulturowej. Kultura aktualna i kultura projektowana

14.

Seminarium poświęcone będzie badaniom kultury w ujęciu aksjologiczno-pragmatycznym, w podwójnej optyce temporalnej (kultury aktualnej i kultury
antycypowanej, projektowanej). Opinie, wierzenia, systemy przekonań, manifesty artystyczne będą tu analizowane jako „programy kulturowe”, o ile w
dający się udokumentować sposób „oddziaływały” motywująco na konkretne osoby przyczyniając się do uzyskania przez nich społecznej sprawczości
(idees-forces). Za prekursora takiego podejścia uznaję Stanisława Brzozowskiego, który odrzuca teorię kultury jako zharmonizowanego układu norm i
regulacji zbiorowych, jako że taki obraz – jako sztywny i statyczny – produkuje silną „iluzję determinizmu”, rzuca cień na zamiary jednostki i krępuje jej
sprawczość. Poszukiwanie w minionej i aktualnej rzeczywistości zalążków zmiany kulturowej wydobywa „ideomotorykę” podmiotu (coś różnego od
poznawania idei), w ramach której grupa lub jednostka ważny dla siebie program kulturowy realizuje lub przyczynia się do niego – otwierając przed
następcami korzystniej skonﬁgurowane pole „realnych możliwości” dla realizacji kolejnych projektów. Łączy się z tym kwestia formowania i
wychowywania osób (paidei) w układzie aprobaty lub krytyki względem kultury aktualnej (John Dewey) oraz problem tradycji jako „zasobu
sprawdzonych form działania”.

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

Literatura
Podstawowa : S. Brzozowski, Idee. Wstęp do ﬁlozoﬁi dojrzałości dziejowej, M. R. Kaczmarczyk, Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej, B. Cywiński,
Rodowody niepokornych, B. Urbankowski, Kierunki poszukiwań. Szkice o polskich socjalistach, T. Buliński, Człowiek do zrobienia, M. Archer, Kultura i
sprawczość
Dodatkowa:
J. Kurek, Paideia rzymska, W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu
nauczania, W. Zając, Filozoﬁczno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, E. Nowicka, Bunt i ucieczka, Zderzenie kultur i
ruchy społeczne,
Dr hab. Tomasz Z. Majkowski
W sieci spisków. Historia i praktyka konspiracjonizmu a media cyfrowe

15.

Tematem seminariów będą strukturalne związki pomiędzy algorytmicznym charakterem mediów cyfrowych (w tej licznie: platform społecznościowych,
gier cyfrowych, platform dystrybucji treści) a myśleniem konspiracjonistycznym. Prześledzimy historię i praktykę teorii spiskowych, ich nierozerwalne
związki z pojawieniem się i przekształceniami masowych mediów informacyjnych oraz przekształcenia wywołane przez dominację komunikacji
zapośredniczonej cyfrowo. Celem ćwiczenia będzie próba rozpoznania przyczyn identyﬁkacji konspiracjonizmu jako problemu społecznego w obrębie
dyskursu publicznego państw Globalnej Północy, faktycznego wzrostu wpływu myślenia w kategoriach spisku na praktykę polityczną oraz pomawiania
o wiarę w spiski (foliarstwo) jako narzędzia dystynkcji. A także analiza praktyk dyskursywnych indetyﬁkowanych jako teoria spiskowa, o zasięgu
globalnym (teorie antyszczepionkowe, teoria płaskiej ziemi, teoria reptiliańska, teoria chemtrailsów) oraz lokalnym (teoria Wielkiej Lehii, teoria teoria
maskirowki smoleńskiej).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
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Literatura
Podstawowa U. Eco: Wymyślanie wrogów L. Manovich: Zrozumieć nowe media W. Stoczkowski: Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu Sh. Zuboﬀ:
Wiek kapitalizmu inwigilacji
Dodatkowa: L. Boltanski: Mysteries and Conspiracies M. Buttler: The Nature of Conspiracy Theories M. Butter, P. Knight: Routledge Handbook of
Conspiracy Theories J. Dean: Aliens in America M. Dentith: The Philosophy of Conspiracy Theories

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Potrzeba narracji. Literatura w szkole a świat wartości młodego człowieka
Zagadnienia:
1.

Doświadczanie narracji a porządkowanie bliskiej rzeczywistości.

2.

Rola literatury w budowaniu tożsamości młodych ludzi.

3.

Aksjologiczne aspekty literatury dla dzieci i młodzieży.

4.

Klasyka literacka w szkole. Poszukiwanie drogi do czytelnika lub drugie życie lektury.

5.
Młody człowiek wobec doświadczenia wojny, wielokulturowości, migracji, obcości narodowej, etnicznej i kulturowej w literaturze dawnej i
współczesnej.
16.

6.
Trudne tematy w literaturze dla młodego odbiorcy (bieda, problemy wieku dojrzewania, erotyka, konﬂikty pokoleniowe, dylematy
tożsamościowe, uzależnienia).
7.

Literackie obrazy wykluczenia.

8.

Uwarunkowania czytelnictwa a motywowanie uczniów do czytania.

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

Podstawowa literatura przedmiotu:
J. Bruner, Narracyjna konstrukcja rzeczywistości, w: tegoż: Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2010.
Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017.
Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019.
J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata, w: Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarka, Z. Mitosek i W. Grajewskiego, Kraków, 2001.
Zabawa K., Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków 2013.

Sylabusy

124 / 250

Dr hab. Witold Bobiński
Nowa edukacja polonistyczna - rewolucja, redeﬁnicja, renowacja? Lekcje polskiego w erze niepewności
Zajęcia seminarium mają służyć wypracowaniu pogłębionej, wieloaspektowej reﬂeksji na temat fundamentalnych celów edukacji polonistycznej w
epoce deﬁniowanej przez załamanie bądź erozję ﬁlarów epoki dobrobytu i przewidywalności. Co w istocie jest sensem edukacji polonistycznej i
edukacji w ogóle? Jak - w obliczu oczekiwanych i niespodziewanych zagrożeń - kształtować spotkania z tekstami, językiem, innymi? Ile w szkolnej
praktyce polonistycznej jest dziś pielęgnowania złudzeń, ile zaś odważnego podejmowania wyzwań współczesności? Te ogólne pytania mają prowadzić
do sformułowania konkretnych problemów badawczych, podejmowanych następnie w rozprawach dyplomowych.
Podstawowa literatura przedmiotu (5 pozycji do wyboru zależnie od zainteresowań magistrantki/ta)
G.J.J. Biesta, The Beautiful Risk of Education, London, New York 2013;
G. J. J. Biesta, The Rediscovery of Teaching, London, New York 2017;
G. Biesta, Obstinate Education, London, New York 2019;
17.

G. Biesta, World-Centered Education, London, New York 2021;

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

W. Bobiński, Uczniowskie prawo do reader’s response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego?, [w:] Edukacja
polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek,
Katowice 2016;
W. Bobiński, Indywidualizacja jako wyzwanie dla współczesnej szkoły: rozwiązania amerykańskie, [w:] Każdy uczeń jest ważny: indywidualizacja na
lekcji języka polskiego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017;
W. Bobiński, Uczeń jako wartość. Porzucona misja polonistyki, dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/12842/12625
W. Bobiński, Kultura edukacji czy kultura w edukacji? Uczeń jako sprawca, [w:] red. A. Pilch. M. Rusek, Kraków 2019;
W. Bobiński, Obserwacja – reﬂeksja – działanie. O pożytkach z modelowania w kształceniu nauczycieli, [w:] Kształcenie nauczycieli – wyzwanie i
zaangażowanie, red. W. Bobiński, J. Sujecka-Zając, Kraków 2019;
W. Bobiński, „To dobrze, że każdy jest inny”, czyli o zaletach wyboru w edukacyjnym inicjowaniu praktyk czytelniczych, [w:] Personalizacja w
akademickiej i szkolnej dydaktyce polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2021;
D. Szczukowski, Praktykowanie lektury, Gdańsk 2019;
Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa, prof. UJ
Język wobec zmian kulturowych i społecznych
Proponowana tematyka

18.

1.

Gramatyka wobec zmian kulturowych i społecznych (np. rodzaj gramatyczny a płeć, feminatywy, składnia i odmiana w mediach elektronicznych)

2.

Kryzys w języku i w tekście (np. słownictwo i frazeologia odnoszące się do pandemii, wojny, kryzysu klimatycznego)

3.

Nazwy własne (nazwy miejsc, ludzi, zwierząt, produktów itp.) – tradycja i zmiana

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

Przykładowe publikacje
Lubaś W., 2013, Studia socjolingwistyczne. Opole: Uniwersytet Opolski.
Niebrzegowska-Bartmińska S., 2020, Deﬁniowanie i proﬁlowanie pojęć w (etno)lingwistyce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Rutkowski M., Skowronek K., 2020, Onomastyczna analiza dyskursu. Kraków: Wydawnictwo AGH.
Szpyra-Kozłowska J., 2021, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci. Kraków: Universitas.
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Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
"Seksualność, erotyzm, frywolność, tabu - w języku i kulturze polskiej początku XXI wieku."
Lista proponowanych zagadnień:
1) Współczesne polskie słownictwo erotyczne
2) Konsekwencje rewolucji obyczajowej w promowanym w mediach wizerunku kobiety i kobiecości; polemika nowych i tradycyjnych stereotypów
kobiety-matki; kobiety-kochanki, kobiety wyzwolonej, kobiety interesu itp., na przykładach wybranych czasopism i programów publicystycznych.
3) Zanik poczucia tabu obyczajowego i poczucia wulgarności jako kategorii kulturowej. Zjawisko dewulgaryzacji wulgaryzmów i słownictwa
skatologicznego w przestrzeni publicznej, internetowej i w domenie popularnej rozrywki (np. programy kabaretowe, muzyka disco polo i standuperzy);
4) Formy i funkcje erotyzmu i wulgarności we współczesnej twórczości literackiej i muzycznej – polskiego rapu (obrazoburstwo, prowokacja obyczajowa
i skandal; hipertroﬁa wulgarności).
5) Zmiany w społecznym rozumieniu zjawisk tabu, wulgarności i eufemizacji (ujęcie socjolingwistyczne, badania ankietowe).
6) Instrumentalizacja wulgarności w sporach światopoglądowych i populistycznym dyskursie politycznym (języku politycznego sporu);
7) Frywolność i erotyzm w tradycyjnej twórczości ludowej (pieśni, piosenki, przyśpiewki). Polska Prowansja czy polski kicz?
8). Pornograﬁzacja i brutalizacja wyobrażeń miłości zmysłowej w języku młodzieży.
Proponowana (wstępnie) literatura:
Anusiewicz J., Handke K. (red.), Płeć w języku i kulturze, „Język a kultura” t. 9, Wrocław 1994.
Arabski J., Ziębka-Białożny J. i in., Płeć języka – język płci, Katowice 2010.
Arabski J., Łyda A., Ziębka J. (red.), Gender w języku, kulturze i literaturze, Katowice 2013.
Bartmiński J., „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego, „Teksty”, 1974, nr 2.
Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.
Bartmiński J., Polski stereotyp MATKI, „Postscriptum Polonistyczne” nr 1(1), 2008, s. 33-53.
Baruk-Dzięcioł E., Miłość i erotyzm jako elementy językowego obrazu świata żeńskiej młodzieży akademickiej, „Seminarium. Poszukiwania Naukowe”, t.
41, 2020, nr 1, s. 87-101. DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2020.1.07.
Dąbrowska A., Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993.
Dąbrowska A., Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.
Dąbrowska A., Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, [w:] . A Dąbrowska. Język a Kultura 20, 175-176, 2008
Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995 (lub Gdańsk 2010).
19.
Gdula M.: Trzy dyskursy miłosne. Warszawa 2009.

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

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szużycka, Warszawa 2015.
Grabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin 1981.
Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2001.
Jędrzejko E., Kita M., Wyznanie miłosne jako akt mowy. Tabu – konwencja – detabuizacja (?). „Język a Kultura”, 21, s. 127-144.
Karwatowska J., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i On w języku polskim, Lublin 2005.
Karwatowska M.: Uległa, podporządkowana i piękna, czyli stereotyp kobiety dawniej i dziś. [w:] Dialog kultur w edukacji, red. M. Karwatowska, B.
Myrdzik. Lublin 2009, s. 270-279.
Karwatowska M., Litwiński R. i in. (red.), O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, Lublin 2014
Karwatowska J., Szpyra-Kozłowska J. (red.), Oblicza płci. Język — kultura — edukacja., Lublin 2012.
Kąś J., Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim. Na materiale gwar orawskich. [w:] Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i
kulturze. Red. J. Anusiewicz, K. Handke. Wrocław 1994.
Kita M.: NIEGRZECZNA DZIEWCZYNKA. Zmiany modelu kobiecości w kulturze, zmiany w kobiecych zachowaniach językowokomunikacyjnych. [w:] Płeć
języka – język płci, red. J. Arabski, J. Ziębka. Katowice 2010.
Kita M.: Szeptem albo wcale... O wyznawaniu miłości. Katowice 2007
Krawczyk-Tyrpa A., Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001.
Pacuła J., Leksyka Leksyka dotycząca „najstarszego zawodu świata” w polskim socjolekcie przestępczym z XIX i początku XX wieku, „Studia
Linguistica” T. 39, 2020, s. 127-150.
Piechnik A., Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków
2009.
Przybylska R., Współczesne polskie słownictwo erotyczne, [w:] Język -Teoria -Dydaktyka. Materiały z Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków,
Kielce 1987, s. 97- 110.
Rejter A., Płeć – język – kultura, Katowice 2013.
Rejter A., Przemiany poradnika miłosnego a genderowe aspekty kultury, [w:] Oblicza płci. Język — kultura — edukacja, red. M. Karwatowska, J. SzpyraKozłowska. Lublin 2012, s. 215-224.
Wężowicz-Ziółkowska D., Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, Wrocław 1991 r..
Wężowicz-Ziółkowska D., Modele polskiej seksualności ludowej (wraz z postscriptum), „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 71-95.
Woźniak E., 2014, Język a emancypacja, feminizm, gender, “Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, vol. LX, pp. 295–314.
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Dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ
Historia przekładu, przekład w historii.
Badania nad historią przekładu to ważny i dynamicznie się rozwijający obszar badań przekładoznawczych, blisko sąsiadujący z historią literatury
rodzimej, komparatystyką literacką, socjologią literatury, kulturoznawstwem, a wreszcie i historią. Seminarium poświęcone wielorakim aspektom
historii przekładu ze szczególnym uwzględnieniem historii tłumaczy oraz badań archiwalnych będzie ściśle związane z prowadzonym w Centrum Badań
Przekładoznawczych projektem badawczym pt. Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczośc w literaturze polskiej po 1918 roku. Uczestnicy kursu będą
mieli możliwość uczestnictwa w pracach projektowych, a powstające prace magisterskie zostaną, w miarę ich tematyki i wartości naukowej,
uwzględnione jako wyniki prac badawczych.
Podstawowa literatura przedmiotu:
Adamczyk-Garbowska, M. (2011) “Przekład literacki w Polsce – stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość”, Lingwistyka Stosowana 4,
69-74.
Balcerzan E. (1977) Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974, Poznań: Wyd. Poznańskie. 2nd expanded edition: Balcerzan, E., Rajewska, E., eds.
(2007) Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2000, Poznań: Wyd. Poznańskie.
Bassnett, S., Lefevere, A. (1998) Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Clevedon: Multilingual Matters.
Bastin, G., Bandia, P. eds. (2006) Charting the Future of Translation History. Ottawa: University of Ottawa Press.
Cetera-Włodarczyk, A., Kosim, A. (2019) Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku, Warszawa: WUW.
Chesterman, A. (2009) The Name and Nature of Translator Studies, “Hermes. Journal of Language and Communication Studies” no 42, 13-22.
Chevrel, Y., D’hulst, L., Lombez C., eds. (2012) Histoire des traductions en langue française – XIXe siècle (1815-1914). Lagrasse: Éditions Verdier.
D’hulst L. (2010) Translation History in: Handbook of Translation Studies, ed. Y. Gambier, L. van Doorslaer, vol. 1. Amsterdam-Philadelphia: John
Benjamins.
Delisle, J., Woodsworth J. (1995) Translators Through History, Amsterdam: John Benjamins.
Ferrer, D., Deppman, J., Groder M., (2004) Genetic Criticism. Texts and Avant-Textes, University of Pennsylvania Press.
20.

France P., Gillespie S., eds. (2005-2013) The Oxford History of Literary Translation in English, vol. 1-5, Oxford: Oxford University Press.
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Gaszyńska-Magiera, M. (2011) Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji
międzykulturowej. Kraków: WUJ.
Kalęba, B. (2019) Wyrwa w świecie. Przekład literacki w sowieckiej Litwie – casus Tomasa Venclovy i rówieśników, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Kovačičová O., M. Kusá (2015) Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. Storočie. Bratislava: Veda.
Lafarga, F., Pegenaute, L. eds (2013) Diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
Lefevere, A. (1992) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London-New York, Routledge.
Munday, J. (2014). Using primary sources to produce a microhistory of translation and translators: theoretical and methodological concerns, The
Translator 20 (1), 64–80.
Pym, A. (1998) Method in Translation History. Manchester: St. Jerome.
Pym, A. (2009) Humanizing Translation History, Hermes – Journal of Language and Communication Studies 42, 23–45.
Rajewska, E. (2015) „Twórczość przekładowa kobiet” in: Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, ed. E. Kraskowska,
B. Kaniewska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 269-298.
Rundle, C. (2012) Translation as an Approach to History, Translation Studies 5(2): 232–48
Sadkowski, W. (2002) Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Simeoni, D. (2007) “Between sociology and history. Method in context and in practice” in: Wolf, Fukari eds. (2007).
Venuti, L. (1995) The Translator's Invisibility: A History of Translation, London: Routledge.
Wnęk, J. (2006) Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo MCDN
Wolf, M., Fukari, A. eds. (2007) Constructing a Sociology of Translation, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
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Dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN
Nowinki i mody metodologiczne we współczesnym przekładoznawstwie literacko-kulturowym
Intensywne przemiany współczesnego przekładoznawstwa od „zwrotu kulturowego” po „zwrot translacyjny” w badaniach kulturowych powodowały
istotne rewizje pojęcia przekładu nie tylko jako uniwersalnej, podstawowej praktyki kulturowej, ale także kluczowej metakategorii analitycznej
przydatnej do opisu aktywności międzykulturowej. Kolejne wolty metodologiczne: m.in. „zwrot twórczy”, „zwrot na zewnątrz”, nowo powstające
transdyscyplinarne studia nad „post-przekładem” i „badania tłumaczoznawcze” (np. w odmianie inspirowanej przez „zwrot archiwistyczny”) znacząco
wyostrzyły wrażliwość teoretyków przekładu na zagadnienia podmiotowej percepcji sztuki, artystycznej indywidualności, inwencyjności i autonomii
tłumacza. Także zwroty zachodzące we współczesnych badaniach kulturowych: performatywny, reﬂeksyjny, przestrzenny, cielesny, medialny,
ikoniczny, cyfrowy, posthumanistyczny skłaniają przekładoznawców do aktywnego krytycyzmu wobec przyjętych koncepcji języka, znaczenia,
ekwiwalencji, literackości, ujawniając nieprzewidywane zależności i ukryte wymiary tłumaczenia i skupionej wokół niego reﬂeksji badawczej. Tematem
naszych rozważań będą m.in. takie nowinki i mody metodologiczne we współczesnym przekładoznawstwie literacko-kulturowym, jak somatyka
przekładu, ekologia przekładu i nieantropocentryczne (biosemiotyczne) koncepcje tłumaczenia. Serdecznie zapraszam.
Podstawowa literatura przedmiotu:
Bachmann-Medick D., Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa, Oﬁcyna Naukowa 2012.
Chesterman A., The Name and Nature of Translator Studies, „Hermes – Journal of Language and Communication Studies” 2009, nr 42, s. 13–22.
Cronin M., Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge 2017.
21.
Cronin M., Przekład w epoce cyfrowej, red. M. Heydel, Z. Ziemann, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.
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Gentzler E., Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies. New York, Routledge 2017.
Jianzhong X., „Translation Ecology”, Beijing, Three Gorges Publishing House 2009.
Nergaard, S., Arduini S., Translation: A New Paradigm. „Translation: A Transdisciplinary Journal” 2011, nr 1, s. 8–17.
M. Perteghella, E. Loﬀredo, ed. Translation and Creativity. Perspectives on Creative Writing and Translation Studies. Ed., London, Continuum 2007.
Reynolds Matthew ed., Prismatic Translation, Cambridge, Legenda 2010.
Robinson D., The Translator’s Turn, Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press 1991.
Scott C., Literary Translation and the Rediscovery of Reading. Cambridge, Cambridge University Press 2012.
Scott C., Translating the Perception of Text: Literary Translation and Phenomenology. Cambridge, Legenda 2012.
Snell-Hornby M., The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins 2006.
Zhu L., „Rethinking the Interdisciplinary Construction of Translatology in the Context of the “Ecological Turn”: Philosophical and Theoretical Analysis”,
w: „T&I Review” 2012, nr 2, 53–77.
Dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
Śledztwo i literatura, czyli o tym, jak rozum dotyka ciała w prozie kryminalnej
Seminarium będzie poświęcone prozie kryminalnej uznawanej za dyskurs, w którym śledztwo łączy się z literaturą, co oznacza, że tropy są środkami
literackimi, a zarazem poszlakami wiodącymi od ukrycia zbrodni do rozwiązania zagadki kryminalnej. Tym samym nie tylko stykają się tutaj osobne
domeny kulturowe: literackie i pozaliterackie (kryminologia, wiktymologia, prawo), ale też wchodzą w interakcje ciało i rozum, często sobie
przeciwstawiane. Właśnie ten nieoczywisty związek będzie głównym tematem seminarium, podejmowanym w różnych aspektach. Tego, jak literatura
staje się zapisem skoncentrowania racjonalnych procedur wokół corpus delicti, a także tego, jak ﬁgury logiczne, pobudzając rozumowanie, oddziałują
na cielesność czytelnika. Taka złożona sprawczość rozpatrywana będzie w ujęciu komparatystycznym, w prozie kryminalnej z różnych kręgów
kulturowych i w różnych jej odmianach (sensacyjnej, detektywistycznej, crime noir, postkolonialnej, antykryminale).
Wybrana bibliograﬁa
Caillois R., Powieść kryminalna, czyli jak intelekt opuszcza świat, aby oddać się li tylko grze, i jak społeczeństwo wprowadza z powrotem swe problemy
w igraszki umysłu, [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, tłum. J. Błoński, Warszawa 1967.
22.

Czubaj M., Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010.
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The Detective as Historian. History and Art in Historical Crime Fiction, eds R.B. Browne, L.A. Kreiser Jr, Bowling Green 2000.
M. Kraska, Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału, Gdańsk 2013.
Lasić S., Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, tłum. M. Petryńska, Warszawa 1976.
Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. A. Gemra, Kraków 2015.
Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, red. A. Gemra, Kraków 2014.
Multicultural Detective Fiction: Murder From the “Other” Side, ed. A. Johnson Gosselin, New York 1999.
The Post-Colonial Detective, ed. E. Christian, New York 2001.
Postcolonial Postmortems: Crime Fiction from a Transcultural Perspective, eds Ch. Matzke, S. Mühleisen, Amsterdam–New York 2006.
Symons J., Bloody Murder. From the Detective Story to the Crime Novel: A History, London 1994.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student powinien zaprezentować podczas seminarium jeden
zaliczenie na ocenę, prezentacja 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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Stereotypy w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd425f2dc425.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Przedstawienie mechanizmów konstruowania i dekonstruowania stereotypów.

C3

Ukazanie opiniotwórczego potencjału stereotypów i ich roli w kulturze.

C4

Rozwijanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K07

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy roli stereotypów w kształtowaniu
postaw społecznych.

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

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
- 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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenia II semestru: regularna obecność na zajęciach,
wykonywanie i prezentowanie prac o charakterze analitycznoegzamin ustny, prezentacja
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.

Sylabusy
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Emigranci, uchodźcy (literatura polska na obczyźnie 1939- 2000)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd4260759dec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów zbogactwem ideowym i artystycznym polskiej literatury emigracyjnej po II wojnie
światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U02

esej, zaliczenie, egzamin

PAK_K2_K03

esej, zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie zinterpretować współczesny tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, antropologicznym

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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 kultury:
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 niej
dyskurs feministyczny i homoerotyczny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo na zajęciach, praca semestralna w formie eseju

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Ponowoczesne kategorie interpretacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.5cd425f290e20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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. 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).

Sylabusy
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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,
projekt, 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,
projekt, zaliczenie

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,
projekt, 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,
projekt, 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,
projekt, 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,
projekt, zaliczenie

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,
projekt, 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,
projekt, 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,
projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy
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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,
projekt, 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,
projekt, 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,
projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

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 projektu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ponowoczesność, interpretacja: podstawowe kategorie i deﬁnicje;

W1

2.

Kultura wizualna i kultura obrazowa – podstawowa terminologia.

W1, K2, K3

3.

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

4.

Kierunki współczesnej interpretacji obrazu: obraz w perspektywie nowoczesnej
historii sztuki, estetyki, psychoanalizy, nowych mediów, kulturoznawstwa i
antropologii;

W1, W2, U1, U3, U4, K3,
K6

5.

Język form wizualnych – czytanie obrazu: obraz jako tekst ikoniczny; obraz w
perspektywie narratologicznej - obraz jako opowieść;

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

6.

Obraz poza perspektywą metaﬁzyczną, semiotyczną i językową - teorie
niereprezentacjonistyczne, transhumanizm, poetyka zwrotów, technoscience;

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K2, K3

7.

Warsztaty interpretacji obrazu (interpretacja na wybranych przykładach),
warsztaty muzealne.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4, K5

8.

Warsztaty interpretacji tekstu: etyczne zderzenia z Innością (interpretacja na
wybranym przykładzie);

W1, U1, U2, U3, K1, K2

9.

Kierunki współczesnej interpretacji tekstu literackiego. Etyczność – doświadczenie
lektury tekstu;

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

10.

Współczesna ﬁlozoﬁa jako baza dla etycznych kategorii interpretacyjnych;

W1, U1, K1

11.

Odpowiedzialność, kontrsygnatura i doświadczenie jako kategorie interpretacyjne;

W1, W2, U1, K3

12.

Doskonalenie warsztatu interpretatorskiego (na podstawie współczesnej prozy i
ﬁlmu, obrazu);

W1, U1, U2, U3, U4, K2,
K3, K4

13.

Etyka introspekcji - etyka wrażliwości - etyka pluralizmu: zagadnienie etycznych
kategorii interpretacyjnych;

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K3, K4, K5

14.

Doskonalenie warsztatu interpretatorskiego wobec jednostkowej lektury tekstu
(na podstawie współczesnej prozy, słuchowiska radiowego, spektaklu);

W1, U1, U2, U3, U4, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia semestru opcji jest: - obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie na koniec semestru
pracy projektowej polegającej na zinterpretowaniu wybranego dzieła
wizualnego lub literackiego.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia semestru opcji jest: - obecność na
zajęciach; - aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie na
koniec semestru pracy projektowej polegającej na
zaliczenie na ocenę, projekt
zinterpretowaniu wybranego dzieła wizualnego lub literackiego.
Ocena końcowa będzie sumą ocen cząstkowych z obu
semestrów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Język – myślenie – komunikacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.1587103757.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K05

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.

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.

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

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność na wykładach i aktywny udział w duskusjach
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Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny według listy przedstawionych zagadnień
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Epidemia. Literackie i kulturowe reprezentacje doświadczenia
epidemicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.603646b7a20e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią literackich i kulturowych reprezentacji doświadczenia epidemicznego.

Sylabusy

146 / 250

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym złożony
charakter relacji pomiędzy zjawiskami literackim,
kulturowymi i społecznymi.

PAK_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny
i wartościowania współczesnych sposobów
przedstawiania choroby zakaźnej w dyskursie
publicznym.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, test zaliczeniowy po pierwszym semestrze, egzamin
na koniec kursu

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Medialne strategie reprezentacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.603cc1c74dd51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi medialnymi strategiami reprezentacji i teoriami
nowych mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

W2

Student zna i rozumie główne koncepcje nowych
mediów.

PAK_K2_W02

zaliczenie na ocenę

PAK_K2_U02

zaliczenie na ocenę

PAK_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie analizować zjawiska
sfery medialnej z wykorzystaniem teorii omawianych
podczas zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznego namysłu nad
głównymi aspektami strategii medialnych
reprezentacji.

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

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
Semestr 4

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
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* 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
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna o objętości 10-12 stron znormalizowanych powiązana z
tematem zajęć lub egzamin ustny.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Po katastroﬁe. Strategie przetrwania w fabulacjach spekulatywnych i nie
tylko
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.620659250aa49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z najnowszym stanem badań na temat fabulacji spekulatywnych w kontekście kryzysu
klimatycznego

C2

przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej humanistyki środowiskowej, nurtów dekolonialnych i studiów nad
socjologią nauki w kontekście katastrofy klimatycznej

C3

uświadomienie słuchaczom skali współczesnych problemów klimatycznych i proponowanych rozwiązań technonaukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne ujęcia spekulatywności i gestu
spekulatywnego w kontekście katastrofy klimatycznej

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować fabulacje spekulatywne,
wykazując ich związku z dyskursami nauk
humanistycznych i społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaangażowania w debatę na temat problemów
klimatycznych i ich konsekwencji w życiu społecznym.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

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.

Koncepcje spekulatywności i gestu spekulatywnego w kontekście katastrofy
klimatycznej

W1, U1, K1

2.

Katastrofa klimatyczna jako problem dla studiów transdyscyplinarnych

W1, U1, K1

3.

Biopolityczne i geontologiczne aspekty koncepcji przetrwania

W1, U1, K1

4.

Projekty geoinżynieryjne w fabulacjach spekulatywnych - od Verne'a do
Stephensona

W1, U1, K1

5.

Wspólnoty więcej-niż-ludzkie w fabulacjach spekulatywnych o przyszłych
katastrofach

W1, U1, K1

6.

Geopolityka i kryzys klimatyczny jako temat fabulacji spekulatywnych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie semestru zimowego na podstawie obecności i aktywnego
uczestnictwa w zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie semestru letniego na podstawie aktywności podczas
zajęć oraz konspektu do ustnego lub pisemnego egzaminu; egzamin
egzamin pisemny / ustny
w formie ustnej(prezentacja 20 minut) lub pisemnej (praca 10-12
stron)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna orientacja w problematyce współczesnych kryzysów ekologiczno ekonomicznych

Sylabusy
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Drukowana książka krakowska XVII i początków XVIII wieku – casus
Schedlów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.620cb68e647e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie uczestników zajęć z przeglądową historią drukarstwa krakowskiego wieku XVII i pierwszych lat
stulecia XVIII.

C2

Przedstawienie działalności oraz produkcji wydawniczej krakowskiej oﬁcyny Schedlów.

C3

Przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej pracy ze starymi drukami.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię odnoszącą się do morfologii książki
dawnej.

PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2

wybrane aspekty kultury książki wczesnonowożytnej.

PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W3

etapy funkcjonowania jednej z najsłynniejszych oﬁcyn
drukarskich w Rzeczypospolitej w XVII w.

PAK_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W4

konwergencje pomiędzy historią literatury i historią
książki.

PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W5

specyﬁkę produkcji wydawniczej Schedlów.

PAK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać klasyﬁkacji rodzajowo-gatunkowej literatury
XVII i początków XVIII w. wydawanej na terenie
Krakowa.

PAK_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

prowadzić samodzielne proste prace badawcze
ze starymi drukami.

PAK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przejawiania postawy świadomej rangi oraz znaczenia
regionalnego dziedzictwa kultury książki na tle
krajowym i ogólnoeuropejskim.

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

krótka rozmowa w
trakcie zajęć

K2

przedstawienia krótkiej charakterystyki publikacji
wydawanych w Krakowie w XVII w.

PAK_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

analiza i przygotowanie danych

4

analiza źródeł historycznych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie do sprawdzianu

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza źródeł historycznych

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

2

przygotowanie do sprawdzianu

4

przygotowanie do egzaminu

6

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Kultura książki we wczesnej nowożytności.

W2, W4, K1

Sylabusy
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Tło historyczno-kulturowe rozwoju drukarstwa krakowskiego w XVII i w pierwszych
latach XVIII w.

2.

Krakowskie oﬁcyny drukarskie XVII w. oraz ich produkcja wydawnicza.
Kontynuacje i przemiany.

3.

4.

Dzieje oﬁcyny Schedlowskiej.

W2, W4, U1, K1, K2

W3, W4, U1, K1, K2

W3, U1, K1, K2

Produkcja wydawnicza Schedlów. Zróżnicowanie tematyczne i językowe.
5.

W4, W5, U1, K2
Repertuar wydawniczy oﬁcyny prowadzonej przez Krzysztofa Schedla st.

6.

W5, U1, K2

7.

Produkcja wydawnicza dziedziców Krzysztofa Schedla st.

W5, U1, K2

8.

Działalność drukarska Jerzego Romualda i Mikołaja Aleksandra Schedlów.

W5, U1, K2

Elementy stuktury starego druku jako artefaktu i nośnika tekstu.
9.

W1, W2, W4, U2

10.

Specyﬁka pracy z książką dawną. Zajęcia praktyczne.

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, krótka
rozmowa w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Uczestnictwo w zajęciach w formie stacjonarnej lub, w razie
wystąpienia siły wyższej, w formie zdalnej. - Uzyskanie
pozytywnej oceny z zapowiedzianego wcześniej kolokwium,
mogącego przyjąć formę rozmowy, jak również z końcowego
sprawdzenia wiedzy w formie pisemnej lub ustnej. - Dla
chętnych: wykonanie zadania projektowego.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, egzamin,
krótka rozmowa w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Uczestnictwo w zajęciach w formie stacjonarnej lub, w
razie wystąpienia siły wyższej, w formie zdalnej. - Uzyskanie
pozytywnej oceny z zapowiedzianego wcześniej kolokwium
w formie pisemnej lub ustnej oraz sprawdzenia wiedzy w
formule egzaminu (ustnego lub pisemnego - do ustalenia ze
studentami).

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.

Sylabusy
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Teatr studencki w Polsce 1954-1989
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.62065cb73e715.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią teatru studenckiego i alternatywnego w PRL-u.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

fakty związane z przemianami ruchu teatrów
studenckich i alternatywnych oraz społeczne
i polityczne ich uwarunkowania.

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

zaliczenie ustne

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U07

zaliczenie ustne

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać swą wiedzę oraz analizować źródła
i opinie dotyczące teatru studenckiego
i alternatywnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej umiejętności wykorzystywania własnej
wiedzy i do kierowania się zasadami etyki zawodowej.

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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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.

Zajęcia dotyczyć będą działalności polskich teatrów studenckich oraz
„poszukujących” w okresie PRL-u. W centrum opowieści znajdą się teatry, które w
literaturze określane były jako studenckie (STS, Bim-Bom, Kalambur, Teatr STU,
Teatr Ósmego Dnia, Teatr 77, Akademia Ruchu i inne). Jednak obok nich istniała
cała grupa teatrów, które trudno zaklasyﬁkować, a które wpływały na rozwój
ruchu studenckiego, choć działały w odmiennych strukturach organizacyjnych (jak
choćby teatr uliczny, inicjatywy parateatralne, teatr drugoobiegowy po stanie
wojennym...). „Inny teatr” w moim rozumieniu to także Grotowski i Gardzienice,
Węgajty. Bez Grotowskiego, jako punktu odniesienia, trudno wyobrazić sobie
przekształcenia w ruchu studenckim, Gardzienice zaś od późnych lat 70. stanowiły
ważną wyspę teatru alternatywnego. Cały ten konglomerat stanowił niezwykłe
środowisko polskiego teatru w czasach PRL-u.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach oraz zaliczenie ustne

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Powieść romantyczna - konteksty kulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.2C0.6206636f50155.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentom wiedzy z zakresu powieści romantycznej i jej kontekstów kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

164 / 250

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane arcydzieła romantycznej powieści
europejskiej i polskiej

PAK_K2_W05

zaliczenie, egzamin

określać związku tekstu literackiego z jego kontekstem
PAK_K2_U02
kulturowym

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy o epoce romantyzmu

PAK_K2_K02

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

60

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

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

165 / 250

pojęcie i odmiany powieści romantycznej, polska powieść romantyczna na tle
europejskim

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, znajomość omawianych tekstów

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, znajomość omawianych tekstów

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych dzieł i cech literatury okresu romantyczmu

Sylabusy

166 / 250

European Modernity: Literature, Philosophy, Art
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f77407d4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U01

zaliczenie na ocenę

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Class 3. On the Surface

3.

• 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

Class 4. Words and Things

4.

• 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

Class 5. Ornaments
5.

• 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

Class 6. Abstractions

6.

• 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

Class 7. Rhythms of Life
7.

• 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

Class 8. Totalities
8.

• 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

Class 9. The Critic as Artist
9.

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

Sylabusy

169 / 250

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (50%), aktywność na zajęciach (25%), esej
zaliczeniowy na prawach egzaminu (25%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy

170 / 250

Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f77431b19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

171 / 250

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05,
PAK_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

172 / 250

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 angielskiego z stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach obecność na zajęciach
jest obowiązkowa

Sylabusy

173 / 250

Language Learning Strategies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f76446449.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze strategiami wspierającymi uczenie się języków obcych

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:

Sylabusy

174 / 250

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

PAK_K2_K07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

175 / 250

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
1.

Topic: Dealing with Grammar

W1, U1, K1

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

Sylabusy

176 / 250

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Poziom B2 w j. angielskim

Sylabusy

177 / 250

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.5cc6f77452ebe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy

178 / 250

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

egzamin ustny

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

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

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

W1, U1, K1

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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność, ustny egzamin sprawdzający
znajomość problematyki omawianej na zajęciach i obowiązkowych lektur

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

Sylabusy
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Performing Poland. The Main Performative Aspects of Polish Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1585298198.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

PAK_K2_U01

egzamin pisemny, esej

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K03,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

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

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

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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 W1, U1, K1
the All Saints Day

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…

Sylabusy

W1, U1, K1

182 / 250

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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Credits are given based on the presence and the value of essay on a
egzamin pisemny, esej 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

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.1585298309.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 macropolitical/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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students will be ready to demonstrate their critical
approach to cultural practices in Poland and abroad

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance/participation/written exam: take-home essay
or presentation (+oral component if needed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
no prerequisites

Sylabusy
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Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.603e344c2cb3b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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.

C2

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.

C3

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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“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.
1.

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

Sylabusy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.620cbb8a5b299.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z osiągnięciami nowej dramaturgii. Poznanie jej form i wybranych kierunków w kontekście
współczesnych zwrotów humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody analizy dramaturgicznej sztuki,
kultury i literatur.

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać metodologie oraz teorie z zakresu teorii
PAK_K2_U01,
dramatu do analizy tekstów oraz zjawisk o charakterze
PAK_K2_U05
dramaturgicznym.

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji w zakresie oceny zjawisk o charakterze
dramaturgicznym zarówno na polu sztuki, jak i życia
społecznego.

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Nowa dramturgia
2. Tożsamość i pamięć
3. Postdramaturgia

1.

4. Podmiotowość w sztuce

W1, U1, K1

5. Ekologia
6. Polityka, radykalność i etyka
7. Nowa szczerość

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,

Sylabusy
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wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
presence and activity during classes

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of culture reasearch. Interest in Polish theater, ﬁlm and literary dramaturgy.

Sylabusy
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Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.240.620b9c6e38a7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z biograﬁą twróczą Jerzego Grotowskiego

C2

Przekazanie wiadomości na temat przedstawień, projektów i dzieł performatywnych stworzonych przez Jerzego
Grotowskiego

C3

Wprowadzenie w podstawowe idee kulturowe i teatralne Jerzego Grotowskiego

C4

Zainspirowanie studentów do podjęcia własnych badań nad praktyką, myślą i dorobkiem Jerzego Grotowskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe fakty z biograﬁi twórcej
Jerzego Grotowskiego i historii Teatru Laboratorium

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05

esej

W2

Student zna i rozumie podstawowe idee i koncepcje
twórcze Jerzego Grotowskiego

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zinterpretować przedstawienia
i projekty Jerzego Grotowskiego w kontekście
historycznym i kulturowym

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02

esej

U2

Student potraﬁ wykorzystać idee i teksty Jerzego
Grotowskiego do rozwiązywania własnych problemów
badaqwczych i twórczych

PAK_K2_U02

esej

PAK_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnych badań nad
twórczością Jerzego Grotowskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

60

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.

Formowanie sie osobowości Jerzego Grotowskoego w kontekście historycznym i
kulturowym. Doświadczenia wojenne i lata nauki

W1, K1

2.

Wczesne przedstawienia Jerzego Grotowskiego w kontekście inspiracji teatrem
awangardowym Europy Środkowo-Wschodniej

W1, U1, K1

3.

Wyjściowe idee i rozpoznania Jerzego Grotowskiego. Wczesne teksty o teatrze

W2, U2, K1

4.

Pierwsze przedstawienia Teatru 13 Rzędów - w stronę "farsy-misterium"

W1, U1, K1

5.

Trylogia profanacji - Dziady, Kordian, Akropolis

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Ku aktowi całkowitemu - przedstawienia i idee

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Szczyt i pożegnanie - Apocalypsis cum ﬁguris

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Parateatr

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Teatr Źródeł i pożegnanie z ojczyzną

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Sztuka jako wehikuł - ewolucja i główne

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Akcja i Performer

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Przekaz i kontynuacje: Thomas Richards, Mario Biagini i inni

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej dotyczący twóczości lub myśli Jerzego Grotowskiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólna o polskim teatrze XX wieku

Sylabusy
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Teoria kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f771a30ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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
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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 lwowskowarszawska) 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
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie do nich, znajomość treści
wykładów, kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f772bfc57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

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

Sylabusy

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

PAK_K2_U01

egzamin pisemny

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

“Flourish, ornament, chimera, griﬃn.”
1.

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

Who is speaking there?
2.

Sylabusy

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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“Peeping and Further Incursion into Modernity.”
3.

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

“Body parts running wild.”
4.

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

Making faces.
5.

Gombrowicz: the “making faces contest” (fragment of ThirtyDoorKey), a movie by
J. Skolimowski, based on Ferdydurke by Witold Gombrowicz.

W1, U1, K1

The spectacle of masochism.
6.

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

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).

7.

W1, U1

Subverting ‘The Book’.
8.

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

“The monstrous drain of culture”
9.

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

“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.

10.

W1, U1, K1

“A madman’s brain on the stage”
11.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (50%), aktywność na zajęciach (25%), esej
zaliczeniowy na prawach egzaminu (25%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f772dd9fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U01

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

PAK_K2_K02

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować związki między literaturoznawstwem
i kulturoznawstwem a humanistyką bio/medyczną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania narzędzi humanistyki bio/medycznej
w przedsięwzięciach o charakterze
kulturowym/społecznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

1.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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
W1, U1, K1
kulturowych/tekstowych reprezentacji na obszarze literatury, sztuki, ﬁlmu,
performansu czy rozmaitych form kultury popularnej.
Zajęcia spełniają wymogi nakładane na kursy prowadzone w językach obcych.

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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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Cultural History of Love Discourse
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.606fe392de9d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

208 / 250

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

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U03,
PAK_K2_U05

esej

PAK_K2_K02,
PAK_K2_K03

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

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.

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f77321544.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

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
PAK_K2_W02
XIX wieku

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
1.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

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)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresy polskiej historii, kultury i sztuki

Sylabusy

213 / 250

Ethnonostalgias and Ethnofuturism in the 21st Century Theatre and
Performance
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585298596.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U02

esej

PAK_K2_K03,
PAK_K2_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to indicate and interpret strategies
of producing and presenting ethnicity in cultural
performances.

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.

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

How the ethnicity is interpreted from the perspective of post-nationalism, de(post)
colonial studies and performance studies. What are ethnonostalgies and
W1
ethnofuturism in theatre and performance of the twenty-ﬁrst century.

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

Sylabusy
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Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585298860.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04,
PAK_K2_U05

esej

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się językiem angielskim
w debacie o literaturze polskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Mozliwośc prezentacji osiągnięć literatury polskiej
na forum międzynarodowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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”

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej w języku angielskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomośc języka angielskiego w stopniu ponadpodstawowym.

Sylabusy
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East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585298996.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U05,
PAK_K2_U06

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students will better academic presentation and
conversation skills, and learn basic interdisciplinary,
team research skills.

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course combines advanced theories of topographical analysis (traumascapes,
campscapes, terrorscapes, space of exception) with readings and contemporary
artworks referring to “bloodlands”. The main theoretical frame will be inﬂuenced
by the forensic turn. Geo-traumatic and post-human approaches to Holocaust
landscapes will be used to analyse the site of the former KL Plaszow. The course
will be an occasion to research the Holocaust as a site-generating (“placemaking” – T. Cole) event. The course combines 1/an overview-study of Polish
W1, W2, U1, K1
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 necrotopography. The alternative approach to the Holocaust through geo-traumatic and
post-human lenses will use references to the former site of KL Plaszow.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 parts of the required examination.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Communicative level of English is necessary. Participating students will be required to communicate with Erasmus students,
take part in discussions and ﬁnal presentations.
Attendance in classes is obligatory.

Sylabusy
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Fan Fiction, Aﬀect, and Digital Humanities
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585299979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie zjawiska fanﬁction, literatury pisanej z powodu szeroko rozumianej miłości
do tekstu źródłowego, do opowieści, do bohaterów itd. Osoby studenckie będą w ramach zajęć czytać fanﬁki
i analizować je akademicko, próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, kto i dlaczego je pisze i co to
mówi o współczesnej kulturze. Studenci i studentki będą badać różne sposoby wykorzystania tekstu źródłowego
w tworzeniu fanﬁction i jak funkcjonują one w relacji do pierwotnych dzieł, całości fanﬁction, do osoby autorskiej
oraz osób czytelniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię i genezę zjawiska, jak również główną
problematykę akademickich badań nad nim

PAK_K2_W03

egzamin ustny, wyniki
badań

W2

miejsce fanﬁction we współczesnej kulturze
i technologii

PAK_K2_W06

wyniki badań, esej

W3

różnicę między intertekstualnością, plagiatem
i kreatywnym pisaniem

PAK_K2_W07

egzamin ustny, wyniki
badań, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zanalizować teksty fanowskie pod kątem powiązań
z różnorodnymi zjawiskami współczesnej kultury,
powodów i sposobów ich tworzenia oraz odbioru

PAK_K2_U01

esej

U2

posługiwać się językiem angielskim w ramach
własnych badań, podczas zajęć oraz w zadanych
zadaniach pisemnych

PAK_K2_U05

egzamin ustny, wyniki
badań, esej

U3

pracować w grupie, przygotowując stanowiska
za i przeciw zadanym hipotezom

PAK_K2_U04

wyniki badań

K1

krytycznej ewaluacji literackich dzieł współczesnych
fanów, rozumienia ich jako kreatywnej reakcji
na aktualną sytuację na świecie oraz znajdowania
i akceptowania różnorodności poglądów z różnych
kręgów kulturowych

PAK_K2_K06

wyniki badań

K2

poruszania się po różnorodnych platformach
internetowych oraz szacowania treści, które się
na nich znajdują

PAK_K2_K05

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie do egzaminu

24

uczestnictwo w egzaminie

1

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fanﬁki i jak je znaleźć: krótka historia ﬀ, deﬁnicja, główne obszary badań,
słownictwo, platformy.

W1, K2

2.

Kanon jest mój: rola kanonu w ﬀ, odejście od kanonu, fanon, autorstwo, własność. W3

3.

50 (tysięcy) twarzy ﬁków: transformacje kanonu i preferencje czytelnicze.

W3, U1, U2, U3, K1

4.

Shipowanie w fandomie.

W3, U1, U2, U3, K1

5.

Real Person Fiction – etyka shipowania

W2, U1, U2, U3, K1

6.

Moje feelsy: afektywne gatunki w ﬀ.

U1, U2, U3

7.

To tylko żart: crack, parodia, satyra w ﬀ.

W2, U1, U2, U3, K1

8.

Jesteśmy queerowi: bezpieczna przestrzeń w fandomie.

U1, U2, U3, K1

9.

Alternate Universe: zakochiwanie się ciągle od nowa.

W3, U1, U2, U3

10.

Polityka w fanﬁction, pisanie subwersywne.

U1, U2, K1

11.

Fandom globalny: różnice kulturowe w ﬀ, nauka języka poprzez ﬀ.

U1, U2, U3, K1

12.

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

13.

Tematy wybrane przez osoby uczestniczące w kursie spośród zaproponowanych
przez nie oraz następujących: ﬀ jako kreatywne pisanie, wpływ ﬀ na kulturę
głównego nurtu, ﬀ jako sposób odbioru (pop)kultury, ﬀ jako część tożsamości,
pornograﬁa w ﬀ, cancel culture.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny, wyniki badań,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność: najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności,
dodatkowo 5 możliwych do odrobienia; powyżej 7
nieobecności skutkuje niezaliczeniem kursu. Prezentowanie
wyników badań na zajęciach. Krótki esej zaliczeniowy oraz
egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Od osób studenckich wymaga się obecności i aktywności na zajęciach.

Sylabusy
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The History of the Printed Book
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.5cc6f7746ﬀde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

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

PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do świadomego uczestnictwa w procesach
kulturowych związanych obiegiem książki drukowanej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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 W2, U1, U2, K1
rewolucja druku w XIX wieku.

4.

Kształtowanie się kultury książki – problemy autorstwa, własności intelektualnej,
rozwój przemysłu wydawniczego, dystrybucja, promocja, czytelnictwo.

W1, W3, W4, U1, K1

5.

Książka drukowana a media cyfrowa – analogie, różnice, szanse, wyzwania.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Sylabusy
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Cultural Performances of the 21 st Century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.6040b7d020c7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy

229 / 250

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

PAK_K2_U01

esej

PAK_K2_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to indicate and interpret strategies
of producing and presenting ethnicity in cultural
performances.

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.

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

How the ethnicity is interpreted from the perspective of post-nationalism, de(post)
colonial studies and performance studies. What cultural scenarios of local
W1
comunities are oﬀered in theatre and performance of the twenty-ﬁrst century.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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Speculative Fabulations in 21 st Century Performative Arts
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.6040b9242268d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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Student potraﬁ zastosować wiedzę na temat
spekulatywności do analizy wybranych tekstów
kultury.

U1

PAK_K2_U04

zaliczenie na ocenę

PAK_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej analizy zjawisk
społecznych w perspektywie spekulatywnej.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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 tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci przygotowują analizę wybranego przykładu w kontekście
jednego z bloków tematycznych realizowanych w trakcie zajęć, którą
zaliczenie na ocenę
prezentują w formie pisemnej (4 strony standardowe) lub ustnej (10minutowa prezentacja).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Books of Renaissance Krakow
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1587300385.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U02

zaliczenie

PAK_K2_K02

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).

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.)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.6040ba9b0df68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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.

C2

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.

C3

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:

Sylabusy
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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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The hybrid colonial European contexts of Ireland and partitioned Poland induced at the turn of
the 19th and 20th centuries writers and intellectuals to adopt various anti-colonial strategies of
identity fomation/creation, such as the re-functionalization of a selected past and heritage in
order to contest received notions of identity and to create a new shared sense of positive
heritage, or what Smith Laurajane calls “heritage… as a cultural process that engages with acts
of remembering (or re-creating, F.C.) that work to create ways to engage with the present”. As
threatened cultures they were obliged to rely on forms of strategic essentialism to survive (in so
far as they couldn’t rely on political constitution which expresses the underline unity of their
conﬂicting social forces) and therefore required to turn to literary institutions for the same
uniﬁcatory eﬀects. In his 2008 monograph -The Impact of Irish-Ireland on Young Poland,
1890-1918 - John Merchant revealed the cultural aﬃnity that is both deep and striking between
Ireland and Poland at the turn of the nineteenth the twentieth century by scrutinizing the
interest that representants of the Young Poland Movement shared with their Irish counterpart in
folklore, peasantry and mythology as well as in new forms of literary expression.

1.

If every case colonial relation is complex, it is precisely the "mixed" nature of the experience of
the Polish and Irish people until the regained independence in 1918 and 1922, as both
exponents and victims of British imperialism or imperialist ideology in general (as the Polish
discourse of kresy, or borderlands, reminds us), which makes them so representative of the
underlying process. Because the Irish and the Polish were among the ﬁrst modern people to
"decolonize" in the twentieth century, it has seemed useful, at least in the Irish case, to make
comparisons with other, subsequent movements, and to draw upon the more recent theories of
Frantz Fanon and Ashis Nandy for a retrospective illumination. If Ireland and Poland once
inspired many leaders of the "developing" world, today such countries have much to learn from
them. This is in no way to deny the speciﬁcity of each particular case; we will try to render the
crucial diﬀerencies as well as the often forgotten similarities. The particular condition of
European peripheries of Ireland an Poland complicate, extend, and in some cases expose the
limits of current models of postcoloniality. Because Ireland and Poland, unlike most other
colonies (a term which ough to be carefully deﬁned, especially in light of the current Polish
political debate), were positioned so close to the occupying power, and because the relationship
between the imperial power and the "subalterns" was one of prolonged if forced intimacy, the
study of Polish and Irish writing may allow for a truly contrapuntal analysis. Postcolonial writing,
as we will try to deﬁne it, does not begin only when the occupier withdraws: rather it is initiated
at that very moment when a native writer formulates a text committed to cultural resistance.
In light of such considerations, we will scrutinise Polish and Irish literary ways of constructing the
Self and the Other through a series of dilemmas which will be considered in a comparative
perspective, starting from a ﬁrst essential reﬂection: within the context of the XIX century
nationalism literature, our object of study, has to be considered within the signiﬁcant overlap
between the ﬁelds of politics and literature, “especially in the 19th century when history (in
Johan Huizinga’s sense, of the way ‘in which societies take mental reckoning of their past’, what
nowadays would be called cultural memory) was becoming a key to collective identity”.
Literature was in fact considered at that time the summum of culture and arts, a prestige that
had been intensiﬁed by the Romantic belief in the quasi-redemptive powers of an ‘aesthetic
education’, to use Schiller’s term, in the formation of modern citizens, and contained more than
any of the other arts a ‘memory-reﬂexive’ character as well as a ‘memory productive’ one.
Therefore we will start with a reﬂection around the politics of aesthetics, and the consideration
that in Poland and Ireland the function of literature for nationalism is to forge those para-state
institutions that gradually form the counter-hegemonic “ethical state,” to use Gramsci’s terms,
that subsists alongside the colonial apparatus and intends to displace it.
The issues raised here ought to be considered as just an indication, for the readings and the
discussions will be adjusted according to the interests of the students. We will discuss

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

Polish and Irish hybrid forms of Orientalisms, and we will unravel the ambivalences in the
cultural constructions of the Other
the anthropology of memory and its strategic use in an anti-colonial function
the ways in which imperial ideology is internalised or opposed in literary texts, such as through
the presence of stereotypes (Homi Bhabha) or the post-Enlightenment narrative of progress and
civilisation/backwardness and barbarism and the opposition nature/culture, as well as the
presence of imperial fantasies in Polish borderland discourses (kresy) and Irish overseas
contribution to imperialism (Joyce).
the construction of national identity through the literary mythologization of folklore (the PolishIrish peasant-mania), or the re-functionalisation of space and its inhabitants, such as the Podhale
region and the Tatra mountains by key literary ﬁgures of Młoda Polska (Kazimierz PrzerwaTetmajer, S. Witkiewicz) and the West of Ireland with a focus on the Aran Islands by the
intellectuals of the Irish Literary Revival (J.M. Synge, W.B. Yeats, Lady Gregory).
I will provide all the material for the readings.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.1585297113.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PAK_K2_U01

egzamin ustny

PAK_K2_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

situate examples of performative arts in their
historical, cultural and socio-political contexts

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

use their competences and knowledge to notice
productive crossings between the arts and other
domains of life

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendence (2 absences per semester are allowed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
No pre-requirements

Sylabusy
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Literary Criticism and Reviewing: Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka antropologiczno-kulturowa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPAKS.280.620ba04700bb7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami krytyki literackiej

C2

Poszerzenie wiedzy studentów na temat kulturowo-społeczno-politycznych kontekstów anglojęzycznej krytyki
literackiej

C3

Uświadomienie studentom różnicy pomiędzy literary criticism a reviewing

C4

Zbudowanie podstawowych kompetencji pisania tekstu krytycznego w języku angielskim

C5

Zapoznanie studentów ze stylami i praktykami krytycznymi stosowanymi w zróżnicowanych mediach brytyjskiego
i amerykańskiego pola literackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

nowe zjawiska w literaturze amerykańskiej i brytyjskiej

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

esej, prezentacja

W2

różne style krytyczne i ich związek z kontekstami
społeczno-medialnymi kultury brytyjskiej
i amerykańskiej

PAK_K2_W01,
PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03

esej, prezentacja

W3

dominujące strategie krytyczne pojawiające się
anglojęzycznej krytyce literackiej

PAK_K2_W02,
PAK_K2_W03,
PAK_K2_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować krótki tekst krytycznoliteracki w języku
angielskim

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U04

esej

U2

dyskutować na temat zjawisk literackich
i krytycznoliterackich

PAK_K2_U01,
PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

esej, prezentacja

U3

analizować wypowiedzi krytyczne z mediów
anglojęzycznych i określać ich właściwości

PAK_K2_U03,
PAK_K2_U04

esej, prezentacja

U4

zaprezentować własny punkt widzenia w krótkim
tekście krytycznym, a także przeanalizować krytycznie
inne wypowiedzi dyskursywne

PAK_K2_U02,
PAK_K2_U04

esej

K1

krytycznego odbioru zjawisk literackich, kulturowych
i ich medialnych prezentacji w zróżnicowanych
kontekstach językowych

PAK_K2_K01,
PAK_K2_K02,
PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

K2

dyskusji z osobami o odmiennych kompetencjach
kulturowych na temat współczesnej literatury i krytyki
literackiej

PAK_K2_K05,
PAK_K2_K06

esej, prezentacja

K3

rozmowy o globalnych zjawiskach w krytyce literackiej
wykraczających poza kontekst lokalny

PAK_K2_K06,
PAK_K2_K07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

poprawa projektu

15

Sylabusy
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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.

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.

W1, W2, W3

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, W3, U3, U4, K1,
K2, K3

3.

Strategie krytyczne w wybranych mediach o proﬁlu literackim i kulturowym:
sposoby budowania wspólnoty czytelniczej, typy wypowiedzi krytycznych, poetyka
W1, W2, W3, U2, U3, U4,
recenzji, praktyki interpretacyjne, hierarchie literackie i metody oceny, relacja
K1, K2, K3
wobec rynku i zjawisk głównonurtowych - omówienie wybranych mediów i analiza
tekstu krytycznoliterackiego.
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.

4.

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

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.
Przygotowanie i opracowanie własnego tekstu krytycznego (warsztat, strategie,
radzenie sobie z wyzwaniami).

5.

U1, U3, U4, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, prezentacja projektu własnego tekstu
krytycznego, pozytywnie oceniony krótki tekst krytyczny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i przygotowanie do zajęć są obowiązkowe. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
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Program studiów

Wydział:

Wydział Polonistyki

Kierunek:

polonistyka-komparatystyka

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku:

polonistyka-komparatystyka

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

70%

Nauki o kulturze i religii

7%

Językoznawstwo

7%

Nauki o sztuce

5%

Filozoﬁa

5%

Sztuki ﬁlmowe i teatralne 5%
Nauki prawne

1%

Historia

1%

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

Charakterystyka kierunku
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wszelkiego rodzaju wymianach i projektach międzynarodowych.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku Polonistyka-komparatystyka jest zgodna z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując
wszystkie jej strategiczne cele, zwłaszcza w zakresie integracji aktywności dydaktycznej i naukowej, dbałości o najwyższą
jakość nauczania i badań naukowych. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego (kurs
historii literatury polskiej, poetyka i teoria literatury, gramatyka), przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż
literatura dziedzinami kultury (historia ﬁlozoﬁi), kursy języków obcych (nowożytnych i starożytnych), przedmioty kształtujące
kompetencje ogólne (kultura języka, retoryka) oraz przedmioty dające umiejętności potrzebne w późniejszym życiu
zawodowym (ochrona własności intelektualnej, podstawy warsztatu literaturoznawczego, praktyki). Szczególnie istotne
miejsce w programie zajmują przedmioty kierunkowe – komparatystyczne obejmujące zagadnienia związane z: historią idei i
tematologią, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki),
historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, ﬁlmoznawstwem, metodologią badań komparatystycznych,
tłumaczeniem literackim. Są to zarówno bloki zajęć obowiązkowych („Wprowadzenie do badań komparatystycznych”), jak i –
przede wszystkim autorskie wykłady o charakterze fakultatywnym, z których każdy koncentruje się na jednym wybranym
zagadnieniu lub jednej wybranej epoce w dziejach kultury (kursy "Literatura powszechna"). Każdy student ma możliwość
samodzielnego wyboru ścieżek kształcenia. Dopełnieniem tego programu jest mozliwość skorzystania z bogatej oferty
wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich.

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

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Wśród głównych potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia można wskazać: zjawisko wielokulturowości motywujące
próby rozumienia innych kultur i literatur, a także pozwalające na lepsze zrozumienie swoistości kultury narodowej.
Podstawowa dla współczesnego świata wydaje się umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, rośnie
zapotrzebowanie na pracowników potraﬁących odnajdywać się w wielu obszarach życia kulturalnego, potrzeba doskonalenie
kadry polonistycznej i rozwijania nowych kompetencji w zakresie innych języków czy dziedzin kultury, wzrastające
zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego jako obcego. Na te potrzeby odpowiadają studia polonistykakomparatystyka, realizując przy tym misję Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie celowego i skutecznego oddziaływania na
otoczenie kulturowe, społeczne i gospodarcze.

Charakterystyka kierunku

4 / 241

Kierunek polonistyka-komparatystyka stanowi rozszerzenie tradycyjnej formuły studiów polonistycznych, które ma na celu jej
dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych, jakie rodzą się w sytuacji integracji Polski ze wspólnotą europejską oraz
generalnie globalizacji kultury. Nauczanie literatury i języka polskiego w kontekście wiedzy o literaturze europejskiej i
światowej pełni ważną społecznie rolę, dostarczając wiedzy na temat relacji rodzimej twórczości z twórczością innych
narodów, przede wszystkim zaś zapewnia literaturze polskiej stabilne miejsce w kanonie piśmiennictwa światowego.
Komparatystyczne zaplecze nauczania literatury polskiej umożliwia jej promocję na arenie międzynarodowej, a także
opracowanie takiego trybu edukacji narodowej, która harmonijnie łączy się z rozwojem wiedzy powszechnej. Polonistykakomparatystyka kształtuje świadomych odbiorców literatury polskiej i obcej, mogących służyć za przewodników i nauczycieli
na różnych poziomach edukacji oraz świadomości społecznej. Nauczanie dwóch języków obcych w trakcie studiów pozwala
przygotować absolwentów zdolnych podjąć pracę w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury a także w polskich i
międzynarodowych ﬁrmach związanych z usługami tłumaczeniowymi i PR, zwłaszcza zaś w instytucjach edukacyjnych
różnych stopni, w tym w szkołach polskich za granicą oraz w ośrodkach krajowych proponujących edukacje dostosowaną do
zuniwersalizowanych standardów międzynarodowych (np. w liceach przygotowujących do międzynarodowej matury).

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Przewidziane w programie efekty uczenia się ukierunkowane są na zaawansowaną wiedzę w zakresie dyscypliny, na fachowe
wykształcenie, dające wysokie kompetencje zawodowe pozwalające na odnalezienie się na rynku pracy. Najistotniejszy w
przypadku założonych efektów uczenia się jest wymiar społeczny - kształcenie polskiego intelektualisty świadomego
znaczenia idei wielokulturowości oraz dialogu międzykulturowego i społecznego.
Absolwenci polonistyki-komparatystyki są przygotowani do pracy z szeroko rozumianymi tekstami kultury: mogą
uczestniczyć w ich tworzeniu, korygowaniu, przygotowywaniu do upublicznienia, komentowaniu i recenzowaniu oraz
krytycznej analizie i interpretacji. Dzięki temu stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, wspierając każdy rodzaj
działalności gospodarczej swymi kompetencjami z zakresu posługiwania się mową (wystąpienia ustne, medialne,
prezentacje, konferencje) i pismem (umiejętność tworzenia tekstów o różnych funkcjach, odpowiadających na zróżnicowane
potrzeby każdej gałęzi przemysłu). Uczestnicząc podczas studiów w wymianach międzynarodowych i ucząc się języków
obcych (minimum dwóch podczas studiów licencjackich), zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłych
zawodach. Realizując indywidualne i grupowe projekty badawcze (których wyniki prezentowane są następnie w formie
wystąpień lub prac pisemnych), kształtują umiejętność planowania własnych działań krok po kroku oraz uzyskiwania
założonych na początku rezultatów. Realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe w instytucjach kultury oraz
placówkach edukacyjnych (w wymiarze 150 godzin) pozwalają studentom skonfrontować uzyskane podczas studiów
umiejętności z potrzebami rynku pracy oraz samodzielnie zmodyﬁkować swój tok kształcenia w celu doskonalenia
potrzebnych w przyszłości kompetencji, indywidualnie dopasowanych do obranego zawodu. Elastyczność programowa i
możliwość doboru przedmiotów w trakcie całego toku studiów sprzyja indywidualizacji kształcenia oraz szybkiemu
reagowaniu na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Przygotowywane podczas studiów indywidualne projekty
badawcze (w formie prac rocznych) pozwalają wykazać się samodzielnością, kreatywnością oraz dobrą organizacją pracy.
Projekty grupowe pomagają kształcić umiejętności społeczne: współpracę w grupie, efektywną komunikację, podział zadań i
terminowość. Szereg praktycznych umiejętności, kształconych podczas zajęć warsztatowych (takich jak skuteczne
poszukiwanie treści, ich właściwa selekcja i dobór do realizowanego tematu, poprawne, przekonujące i atrakcyjne dla
odbiorcy opracowanie uzyskanych rezultatów) jest przydatny w wielu zawodach podejmowanych przez absolwentów
polonistyki-komparatystyki. To dlatego absolwenci kierunku polonistyka-komparatystyka są cenionymi pracownikami
licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą, mediów, organizacji pozarządowych, muzeów czy wydawnictw.
Studenci kierunku polonistyka-komparatystyka mają też możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje
im uprawnienia do nauczania języka polskiego, a w przypadku wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia – także
nauczania języka polskiego jako obcego. Ogólnoakademicki proﬁl tych interdyscyplinarnych studiów daje bardzo dobre
podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach humanistycznych w ramach studiów drugiego stopnia. Możliwości
dalszego kształcenia dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku polonistyka-komparatystyka są szczególnie
szerokie: również na innych ﬁlologiach, na WZiKS, które dadzą specjalistyczne narzędzia zawodowe, uzupełniające
fundamentalną wiedzę, umiejętności i kompetencje wykształcone na studiach komparatystycznych I stopnia.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W roku 1990 w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał Zakład
Komparatystyki Literackiej, następnie przekształcony w Katedrę Komparatystyki Literackiej (rok 2000); stanowiło to powrót
do tradycji prowadzenia w polskich ośrodkach uniwersyteckich badań porównawczych. Absolwenci komparatystyki są
dyplomowanymi polonistami i komparatystami zarazem: od ich wyboru zależy, czy zdobędą również uprawnienia
dydaktyczne. Od momentu rozpoczęcia prowadzenia zajęć komparatystycznych pracownicy Katedry Komparatystyki
wykształcili wielu licencjatów, magistrów i doktorów – komparatystów, a także doktorów habilitowanych.
Członkowie zespołu Katedry Komparatystyki Literackiej dzięki kompetencjom polonistów i ﬁlologów obcych, a także
znajomości języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), jak również wiedzy na temat
muzyki, sztuk plastycznych i innych dyskursów humanistyki podejmują liczne i zróżnicowane zagadnienia badawcze o
charakterze porównawczym. Obok badań o charakterze literaturoznawczym (komparatystyka literacka) prowadzone są
również badania interdyscyplinarne (m.in. literatura a muzyka, literatura a sztuki plastyczne).
Główne kierunki badań w Katedrze:
Badanie związków sztuk: literatury, muzyki, malarstwa;
Historia i współczesność badań porównawczych;
Konteksty literatury polskiej XIX i XX wieku;
Historia i współczesność badań porównawczych;
Historia idei;
Literatura światowa i perspektywy komparatystyki.
Katedra Komparatystyki Literackiej organizuje konferencje naukowe (cykliczne i okolicznościowe), których pokłosie stanowią
m.in. książki zbiorowe. Są one świadectwem współpracy naukowej całej katedry i jej znaczących wspólnych przedsięwzięć. W
serii „Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność ukazało się dotychczas ponad dwadzieścia monograﬁi, w innych
wydaniach – kilka innych książek stanowiących rezultat naukowej współpracy całej Katedry, której członkowie publikują
także liczne książki autorskie. Katedra zorganizowała kilkanaście dużych konferencji naukowych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania i tematy badawcze zespołu Katedry Komparatystyki Literackiej ściśle wiążą się z programem kierunku studiów
polonistyka-komparatystyka. Każdy z członków zespołu rozwija i rozbudowuje jedno lub kilka pól badawczych, które
pokrywają się z zaproponowanymi przedmiotami kierunkowymi („Literatura powszechna” i „Literatura porównawcza”). Są to
badania dotyczące m.in.: relacji literatury polskiej z innymi literaturami (francuską, włoską, angielską, amerykańską,
hiszpańską), ukazujące funkcjonowanie literatur europejskich i aspektów literatury światowej jako niezbędnego tła dla
zrozumienia funkcjonowania literatury polskiej, intertekstualności, badań nad operą, pieśnią i muzycznością literatury, jej
relacjami ze sztukami wizualnymi, historią idei (m.in. wolności, natury, tragizmu), wędrownymi motywami literackimi,
postkolonializmem, wielokulturowością. Katedra Komparatystyki Literackiej to unikatowy zespół badaczy, jedyny w Polsce
mogący się podjąć tak sformułowanych zajęć autorskich. Powołanie na polonistyce specjalności komparatystycznej, w 2012
przekształconej w kierunek polonistyka-komparatystyka, było naturalnym rezultatem rozwoju kadry naukowej Katedry.
Dodatkowo każdego roku zapraszani są specjaliści z innych dziedzin prowadzący zajęcia opcyjnie. Studenci włączani są w
realizację projektów naukowych (np. współuczestniczą w organizowaniu cyklicznych konferencji katedry). .

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Wydziału Polonistyki, w której odbywa się większość zajęć na kierunku Polonistyka - komparatystyka, zlokalizowana
jest przy ulicy Gołębiej 16, a zajęcia dydaktyczne odbywają się przede wszystkim w obrębie I Kampusu w centrum Krakowa.
Zajęcia grupowe (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz indywidualne (konsultacje) odbywają się w następujących budynkach:
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przy ul. Gołębiej 14 (7 sal wykładowych i seminaryjnych, 8 gabinetów), 16 (1 sala wykładowa, 1 sala komputerowa, 1 sala
konferencyjna oraz 5 gabinetów), 18 (2 sale wykładowe, 3 gabinety), 20 (8 sal wykładowych i seminaryjnych, 24 gabinety),
Grodzkiej 64 (1 sala komputerowa, Aula na 130 osób, 12 sal wykładowych i seminaryjnych oraz 7 gabinetów), św. Anny 1 (1
sala wykładowa), Ingardena 3 (4 sale wykładowe, Aula na 300 osób, 2 gabinety) oraz przy Rynku Głównym 8 (3 sale
dydaktyczne). W części gabinetów katedr znajdują się stoły konferencyjne umożliwiające prowadzenie zajęć o charakterze
seminaryjnym (m.in. w pokojach będących siedzibą Katedry Komparatystyki Literackiej - 31, 35 i 36 przy ul. Gołębiej 20).
Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne Wydziału Polonistyki (także dostosowane do potrzeb seminariów gabinety) zostały
wyposażone w zestawy multimedialne (komputery z rzutnikami i nagłośnieniem lub telewizorami o dużych przekątnych). W
budynkach przy ulicy Gołębiej 20 oraz Grodzkiej 64 zamontowano windy, co stanowi duże ułatwienie dla osób z
niepełnosprawnością ruchową. W ramach adaptacji dla potrzeb osób niedowidzących wszystkie pomieszczenia Wydziału
zostały opatrzone oznakowaniami w alfabecie brajla. Zajęcia wspólne dla kilku kierunków studiów odbywają się w
największych salach Wydziału (obecnie głównie w Auli przy ul. Ingardena 3).
Wydział Polonistyki dysponuje dwoma oddziałami Biblioteki wraz z czytelniami. Oddział główny Biblioteki mieści się przy ul.
Gołębiej 20 i składa się z 3 pomieszczeń magazynowych, pracowni bibliotecznych, wypożyczalni studenckiej (otwartej w
godzinach 9-19) oraz czytelni na 95 miejsc (otwartej w godzinach 8-19.15). W czytelni w otwartym dostępie znajduje się
podstawowy księgozbiór podręczny, zawierający większość pozycji z literatury obowiązkowej na poszczególnych kierunkach
studiów. W budynku przy ul. Grodzkiej 64 mieści się Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, składająca się z
pomieszczenia magazynowego i czytelni na 16 miejsc. Na zasoby obu oddziałów Biblioteki składa się łącznie 147500
woluminów książek oraz 17000 czasopism. Wydział prenumeruje 108 tytułów czasopism krajowych i 11 zagranicznych,
dokonuje licznych uzupełnień księgozbioru, także w zakresie pozycji obcojęzycznych. Biblioteka w obu oddziałach korzysta
ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego VTLS (Virtua). Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji 6 stanowisk
komputerowych z dostępem do katalogów i różnych baz danych w Internecie. W Bibliotece zarejestrowanych jest ok. 1,9 tys.
użytkowników indywidualnych, a roczna liczba wypożyczeń zewnętrznych w obu oddziałach sięga 17950 woluminów książek
(oraz 22000 wypożyczeń na miejscu).
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0232

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

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

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

168

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

16

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

5

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1959

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

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
zaliczenie wszystkich zajęć w formie zaliczeń lub egzaminów określonej w sylabusach, pozytywna ocena z pracy dyplomowej
i złożenie egzaminu dyplomowego
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PKO_K1_W01

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

P6U_W

PKO_K1_W02

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

P6S_WG

PKO_K1_W03

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

P6S_WG

PKO_K1_W04

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

P6S_WG,
P6S_WK

PKO_K1_W05

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

P6S_WG,
P6S_WK

PKO_K1_W06

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

P6S_WG

PKO_K1_W07

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

P6S_WG

PKO_K1_W08

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

P6S_WK

PKO_K1_W09

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

P6S_WG, P6U_W

PKO_K1_W10

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

P6S_WG, P6U_W

Kod

Treść

PRK

PKO_K1_U01

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

P6U_U

PKO_K1_U02

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

P6S_UW

PKO_K1_U03

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

P6S_UW

PKO_K1_U04

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

P6S_UK, P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PKO_K1_U05

Absolwent potraﬁ poddać analizie synchronicznej i diachronicznej formy językowe i
teksty typowych gatunków mowy

P6S_UW, P6S_UK

PKO_K1_U06

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

P6S_UW, P6S_UK

PKO_K1_U07

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

P6S_UK

PKO_K1_U08

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

P6S_UW

PKO_K1_U09

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

P6S_UW, P6S_UK

PKO_K1_U10

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

P6S_UO

PKO_K1_U11

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

P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PKO_K1_K01

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

P6S_KK

PKO_K1_K02

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

P6S_KR, P6U_K

PKO_K1_K03

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

P6S_KK

PKO_K1_K04

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

P6S_KK

PKO_K1_K05

Absolwent jest gotów do określenia znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, artystycznych i
P6S_KO
kulturalnych

PKO_K1_K06

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

Efekty uczenia się

P6S_KO, P6U_K
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Plany studiów
*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120
godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120
godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1.
OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5
kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum
to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Traditio hebraica, pagana, Christiana

30

2,0

egzamin

Literatura staropolska

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do komparatystyki literackiej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Poetyka z elementami teorii literatury

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy warsztatu literaturoznawczego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka języka polskiego

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy* I

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA A: Literatura porównawcza

O

O

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie
5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w
literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas słowa, czas obrazu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki architektoniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pieśń w literaturze - literatura w pieśni

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twarze Don Juana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat jako biblioteka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Romantyzm oniryczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Awangardowe i neoawangardowe autokreacje

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miłość i śmierć w literaturze dawnej i nowszej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI
wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sytuacje graniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo polskich Żydów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Portret - między malarstwem a literaturą

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i
Herdera po Baudrillarda

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich
adaptacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i
podstawy kreatywnego pisania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura powszechna

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura staropolska

60

7,0

egzamin

Współczesne życie literackie

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do komparatystyki literackiej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Poetyka z elementami teorii literatury

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka języka polskiego

60

5,0

egzamin

O

Język obcy* I

30

-

zaliczenie

O

Retoryka: strategie argumentacji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Semestr 2
Przedmiot

GRUPA A: Literatura porównawcza

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie
5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w
literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas słowa, czas obrazu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki architektoniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pieśń w literaturze - literatura w pieśni

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twarze Don Juana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat jako biblioteka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Romantyzm oniryczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Awangardowe i neoawangardowe autokreacje

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI
wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sytuacje graniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo polskich Żydów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Portret - między malarstwem a literaturą

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i
Herdera po Baudrillarda

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich
adaptacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i
podstawy kreatywnego pisania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura powszechna

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura polska: oświecenie

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura polska: XIX wiek

60

7,0

zaliczenie na
O
ocenę

Poetyka z elementami teorii literatury

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia i metodologia komparatystyki

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultura języka polskiego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy* I

30

-

zaliczenie

O

Język obcy* II

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA A: Literatura porównawcza

O

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie
5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w
literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas słowa, czas obrazu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki architektoniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pieśń w literaturze - literatura w pieśni

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twarze Don Juana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat jako biblioteka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Romantyzm oniryczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Awangardowe i neoawangardowe autokreacje

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miłość i śmierć w literaturze dawnej i nowszej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI
wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sytuacje graniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo polskich Żydów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Portret - między malarstwem a literaturą

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich
adaptacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i
Herdera po Baudrillarda

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i
podstawy kreatywnego pisania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura powszechna

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Semestr 4
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura polska: XIX wiek

60

7,0

egzamin

O

Poetyka z elementami teorii literatury

30

2,0

egzamin

O

Historia i metodologia komparatystyki

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy* I

30

8,0

egzamin

O

Język obcy* II

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA A: Literatura porównawcza

O

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie
5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w
literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas słowa, czas obrazu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki architektoniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pieśń w literaturze - literatura w pieśni

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twarze Don Juana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat jako biblioteka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Romantyzm oniryczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Awangardowe i neoawangardowe autokreacje

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miłość i śmierć w literaturze dawnej i nowszej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI
wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sytuacje graniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo polskich Żydów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Portret - między malarstwem a literaturą

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i
Herdera po Baudrillarda

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich
adaptacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i
podstawy kreatywnego pisania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura powszechna

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

egzamin

F
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Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura polska: XX wiek

60

7,0

zaliczenie na
O
ocenę

Komparatystyczne seminarium licencjackie

30

7,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia ﬁlozoﬁi

60

5,0

egzamin

Przedmiot

GRUPA A: Literatura porównawcza

O
O

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie
5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w
literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas słowa, czas obrazu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki architektoniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pieśń w literaturze - literatura w pieśni

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twarze Don Juana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat jako biblioteka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Romantyzm oniryczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Awangardowe i neoawangardowe autokreacje

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miłość i śmierć w literaturze dawnej i nowszej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI
wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sytuacje graniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo polskich Żydów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Portret - między malarstwem a literaturą

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i
Herdera po Baudrillarda

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich
adaptacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i
podstawy kreatywnego pisania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura powszechna

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

-

zaliczenie

Język obcy* II
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Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura polska: XX wiek

60

7,0

egzamin

Komparatystyczne seminarium licencjackie

30

7,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki

150

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

GRUPA A: Literatura porównawcza

O

O

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie
5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej i
wczesnonowożytnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w
literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas słowa, czas obrazu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki architektoniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pieśń w literaturze - literatura w pieśni

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twarze Don Juana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat jako biblioteka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Romantyzm oniryczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O
śródziemnomorskich uwikłaniach literatury i kultury polskiej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Awangardowe i neoawangardowe autokreacje

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Miłość i śmierć w literaturze dawnej i nowszej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI
wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sytuacje graniczne w literaturze

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo polskich Żydów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Portret - między malarstwem a literaturą

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i
Herdera po Baudrillarda

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich
adaptacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i
podstawy kreatywnego pisania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura powszechna

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów
Literatura powszechna XVI-XVII wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XVIII-XIX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XIX-XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Literatura powszechna XX-XXI wieku

30

4,0

egzamin

F

30

8,0

egzamin

O

Język obcy* II

O - obowiązkowy
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F - fakultatywny
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

26 / 241

Traditio hebraica, pagana, Christiana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.110.1585754714.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze i kulturze świata antycznego, ma
świadomość chronologii epok rozwoju literatury greckiej i rzymskiej, potraﬁ osadzić ją w kontekście kulturowym zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, ma świadomość udziału
tradycji Starego i Nowego Testamentu w kształtowaniu kultury i literatury dawnej oraz znaczenia wątków
biblijnych i mitycznych wykorzystywanych w tej literaturze. - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, rozumie podstawowe
procesy przemian kulturowych dla rozwoju cywilizacji europejskiej, ma podstawową wiedzę w zakresie tradycji
patrystycznej i monastycznej - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić
go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; - jest świadom(a) roli literatury w integracji
społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska literatury i kultury starożytnej i początków
średniowiecza, zna ich najważniejszych
przedstawicieli, rozumie sens pojęcia prądu, stylu,
gatunku, konwencji w ramach danej epoki, ma
podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury
starożytnej Grecji i Rzymu, orientuje się w procesie
powstawania Biblii i jej układzie

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

egzamin ustny

W2

znaczenie rozwoju chrześcijaństwa dla kształtowania
się cywilizacji Europy Zachodniej, zdaje sobie sprawę
z międzykulturowego dialogu poszczególnych tradycji
i przenikania się tradycji należących do traditio
Hebraica, pagana, christiana

PKO_K1_W09

egzamin ustny

U1

interpretować teksty starożytne i i osadzać je
we właściwym kontekście historycznym i kulturowym.
Potraﬁ odnajdywać nawiązania do starożytnych
motywów i tematów w literaturze i kulturze
nowożytnej. Rozpoznaje motywy literatury antycznej
w dziełach sztuki.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

egzamin ustny

U2

porównać ze sobą pokrewne motywy występujące
w tradycji pogańskiej starożytności oraz
w judeochrześcijańskiej. Umie odnieść je
do właściwych kontekstów historycznych
i kulturowych.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

egzamin ustny

K1

określenia znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego, a zwłaszcza tradycji antycznej i biblijnej,
dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk
społecznych, artystycznych i kulturalnych

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

egzamin ustny

K2

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego i społecznego ; potraﬁ świadomie
i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej
wymianie językowej, literackiej, artystycznej
i kulturowej; wykorzystania zdobytej wiedzy o kulturze
i literaturze dawnej na potrzeby integracji społecznej
i pełnienia ról zawodowych

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

"Kręgi na wodzie" . Tradycja kulturowa jako przenikające się przestrzenie myśli i
wartości. Wokół Morza Śródziemnego (Mare internum-mare nostrum). Przestrzenie W1, W2, U1, U2, K1, K2
kultury i ich miejsca wspólne. Sacrum i mit.

2.

Traditio pagana: kultura minojska i mykeńska. Wieki ciemne w Grecji. Homer i
początki eposu europejskiego. Literatura epoki archaicznej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Traditio Hebraica. Stary Testament: Tora, Prorocy, Pisma. Święta i obrzędy w
kulturze judaizmu. Formowanie się kanonu Biblii hebrajskiej. Gatunki biblijne.
Poezja biblijna. Fenomen proroka. Przekłady na grekę i łacinę. Pogranicze tradycji
greckiej i hebrajskiej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Traditio pagana: Kultura i literatura grecka epoki klasycznej. Konteksty polityczne.
Architektura i sztuka. Powstanie i rozwój teatru. Tragedia i komedia. Retoryka i
ﬁlozoﬁa. Historia.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Traditio pagana: Kultura i literatura epoki hellenistycznej. Zmiany polityczne.
Nowe ośrodki. Kallimach z Cyreny. Rozwój epigramatu. Sztuka.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Traditio pagana: Etruskowie i rzymska epoka królewska- najważniejsze
wydarzenia historyczne. Religia rzymska. Epoka republiki (literacka epoka
archaiczna)- najważniejsze wydarzenia historyczne. Komedia nowa. Rzymski
kalendarz.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Traditio pagana: Przemiany ustrojowe. Schyłek epoki republiki i epoka cycerońska
w literaturze. Polityka, ﬁlozoﬁa i retoryka. Cyceron, Cezar (wzorce prozy). Poeci:
Lukrecjusz, Katullus.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Traditio pagana: Epoka augustowska w literaturze. Najważniejsze wydarzenia
historyczne tego okresu, założenia polityki Augusta. Mecenat. Wergiliusz, Horacy i
Owidiusz. Elegicy rzymscy. Poezja liryczna. Przemiany eposu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Traditio pagana: Literacka epoka cesarstwa. Najważniejsze zjawiska w literaturze
tego okresu. Apulejusz i znaczenie jego dzieła. Tragedia (Seneka). Marcjalis i
wzorzec epigramatu. Upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Traditio christiana. Nowy Testament. "Scalenie" Biblii. Wulgata. Tradycja
patrystyczna grecka i rzymska. Egzegeza Biblii. Hymny
chrześcijańskie.Prudencjusz. Ojcowie pustyni. Początki tradycji monastycznej.
Chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. Gatunki literatury chrześcijańskiej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Traditio pagana i christiana między starożytnością a średniowieczem. Grecka i
łacińska literatura pogańska. Muza chrześcijańska. Rozwój epigramatu. Ku
"Antologii Greckiej". Powstawanie nowych państw na gruzach Imperium
Rzymskiego. Boecjusz.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student otrzymuje zestaw zagadnień do przygotowania ze wszystkich
trzech tradycji zdając egzamin ustny musi wykazać się znajomością
chronologicznego rozwoju poszczególnych tradycji jak i wzajemnego ich
przenikania; powinien rozpoznawać motywy antyczne i biblijne oraz ich
konteksty, sprawnie poruszać się w wybranej przez siebie przestrzeni
kulturowej, znać konteksty historyczne i literackie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów I roku polonistyki-komparatystyki (studia I stopnia). Przystępujący do kursu powinni mieć ogólną wiedzę
humanistyczną, jakiej wymaga się od maturzysty (zwłaszcza w zakresie znajomości tradycji mitycznej i biblijnej)

Sylabusy
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Literatura staropolska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.130.5cc6f7665bf0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

C4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

W2

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

PKO_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

student(ka) zna podstawowe teksty wchodzące
w obręb literatury polskiej X-XVIII w. Wiedza ta
połączona jest ze znajomością kontekstu powstawania
tych tekstów (autorzy i ich biograﬁe, pole literackie
i społeczne, uwarunkowania historyczne, ideowe
i estetyczne). Zna i rozumie podstawowe metody
interpretacji tekstów literackich – polskich i obcych –
w ujęciu porównawczym w tym polegające na badaniu PKO_K1_W06,
relacji literatury polskiej w kontekstach literatury
PKO_K1_W09
obcej, sztuk wizualnych i muzycznych, historii idei,
ﬁlozoﬁi i innych dyskursów humanistycznych.
Student(ka) zna i rozumie europejski
i śródziemnomorski kontekst literatury polskiej X-XVIII
w. Rozumie przy tym specyﬁkę literatury polskiej i wie,
że literatura staropolska stanowi integralną część
literatury europejskiej tego czasu.

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

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

PKO_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5

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

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student(ka) umie samodzielnie przeprowadzić analizę
i interpretację utworu staropolskiego i umie przy tym
uwzględnić historię literatury europejskiej (rozwój
języka artystycznego, rodzajów i gatunków literackich
oraz toposów) oraz kontekst historycznego, pole
literackie i społeczne.Potraﬁ napisać pracę
historycznoliteracką, analityczną lub
komparatystyczną dotyczącą historii literatury
staropolskiej

U2

student(ka) potraﬁ posługiwać się narzędziami
literaturoznawczymi (poetyki, retoryki, teorii literatury,
wiedzy o procesach historycznoliterackich)
do interpretacji tekstów staropolskich. Może
PKO_K1_U01
interpretować z zastosowaniem różnych metod
różnojęzyczne teksty literackie, umieścić je
w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego
dzieła sztuki

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

PKO_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

K2

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

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02

egzamin ustny, projekt,
esej

K3

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

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, zaliczenie

K4

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

PKO_K1_K02

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

45

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

45

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

5.

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

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

6.

6. Retoryka, poetyka, genologia i topika historyczna.

W1, W4, W5, U2, K1, K2,
K3

7.

7. Tożsamość a literatura (polska, europejska, religijna, role męskie i kobiece).

W2, W3, W4, W5, U2, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy

34 / 241

Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

I semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z lektur,
zaliczenie na ocenę, projekt konspekt pracy rocznej II semestr: aktywny udział w zajęciach,
kolokwium z lektur, praca roczna

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, zaliczenie egzamin końcowy

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

I semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z lektur,
konspekt pracy rocznej II semestr: aktywny udział w zajęciach,
kolokwium z lektur, praca roczna

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

Sylabusy
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Wprowadzenie do komparatystyki literackiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.130.5cc6f766e90da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Celem jest wykształcenie sprawności interpretacyjnej w obrębie literaturoznawstwa porównawczego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu
komparatystyki

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W3

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

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

usytuowania tekstów rodzimej kultury w kontekście
globalnych zjawisk kulturowych

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

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

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

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

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

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

1.

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

W1, W2, W3, U1, K1, K2

2.

Istota komparatystyki, tertium comparationis;
Pojęcie wpływu;
Topoi;
Krytyka tematyczna;
Mitokrytyka;

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Prądy, nurty, style - w ujęciu komparatystycznym;
Intertekstualność;
Interdyscyplinarność/transdyscyplinarność/intermedialność;

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Poetyka porównawcza;
Translatologia;
Literatura-sztuki wizualne;

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Relacja muzyka-literatura;
Gatunki heterogeniczne;
Nowe media;

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Literatura światowa;
Historia idei;
Wielokulturowość, imagologia, postkolonializm.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Poetyka z elementami teorii literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1F0.5cc6f7674a00b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej.

C2

Zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi.

C3

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

C4

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

C5

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

C6

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

C7

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W02,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

W2

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

PKO_K1_W02,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07,
PKO_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

U1

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

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U05,
PKO_K1_U08

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

U2

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

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

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

przestrzegania norm etycznych dotyczących tworzenia PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
i upubliczniania tekstów kultury, w tym prac
PKO_K1_K04
akademickich.

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

K2

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

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

K3

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

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

K4

PKO_K1_K01,
dialogu z przedstawicielami różnych kultur i środowisk.
PKO_K1_K02,
Szanuje odmienność kulturową, językową czy etniczną
PKO_K1_K05,
we współpracy z innymi.
PKO_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie referatu

2

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

Przygotowanie prac pisemnych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

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 referatu

2

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie referatu

2

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

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

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

11

przygotowanie referatu

2

Sylabusy

43 / 241

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
66

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.

Pojęcia poetyki oraz wiedzy o literaturze. Podstawowe deﬁnicje i subdyscypliny.

W1

2.

Pojęcia oraz wyróżniki literatury i literackości.

W1

3.

Podstawowe wiadomości na temat różnych metod analityczno-interpretacyjnych.

W2, U1

4.

Główne pojęcia z zakresu kompozycji tekstu.

W1

5.

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

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

6.

Przestrzeń w różnych tekstach kultury.

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

7.

Czas w różnych tekstach kultury.

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

8.

Fabuła w różnych tekstach kultury.

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

9.

Postać w różnych tekstach kultury.

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

10.

Relacje osobowe w komunikacji literackiej i nieliterackiej.

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

11.

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

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

12.

Odbiorca i adresat w różnych tekstach kultury.

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

13.

Główne pojęcia z zakresu genologii.

W1

14.

Liryka i jej główne gatunki.

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

15.

Epika i jej główne gatunki.

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

16.

Dramat i jego główne gatunki.

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

17.

Formy hybrydyczne i pograniczne.

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

Sylabusy
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18.

Główne pojęcia z zakresu stylistyki.

W1

19.

Organizacja brzmieniowa.

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

20.

Leksyka, słowotwórstwo, ﬂeksja.

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

21.

Składnia.

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

22.

Figury i tropy.

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

23.

Odmiany intertekstualności, w szczególności formy stylizacyjne.

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

24.

Główne pojęcia z zakresu wersologii.

W1

25.

Średniowieczny wiersz intonacyjno-zdaniowy.

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

26.

Wiersz sylabiczny i sylabotoniczny.

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

27.

Wiersz toniczny i wiersz wolny.

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

28.

Rym.

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

29.

Stroﬁka.

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

30.

Poetyka z perspektywy kulturowej teorii literatury.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

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

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

Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

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

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

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

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

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

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W zależności od indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: napisanie esejów analityczno-interpretacyjnych sprawdzających
wiedzę i umiejętności studenta - przedstawienie projektów,
referatów i prezentacji multimedialnych demonstrujących wiedzę
studenta oraz umiejętności jej przekazywania - stworzenie tekstów
egzamin ustny, zaliczenie
kultury potwierdzających uzyskanie przez studenta praktycznych
na ocenę, projekt, esej,
kompetencji z zakresu poetyki. Obligatoryjnie: - obecność na
prezentacja
zajęciach - aktywny udział w zajęciach - zaliczenie na ocenę z
całości materiału zrealizowanego w semestrze, pojęć oraz
kompetencji analityczno-interpretacyjnych - zdanie egzaminu
ustnego z materiału zrealizowanego we wszystkich semestrach
poetyki, pojęć oraz kompetencji analityczno-interpretacyjnych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Uzgodnienie listy lektur obowiązkowych i dodatkowych, która może być w trakcie
zajęć weryﬁkowana i uzupełniana. Uzgodnienie tekstów kultury, w szczególności utworów literackich, które będą dobierane
do poszczególnych tematów jako przedmiot analizy i interpretacji.

Sylabusy
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Podstawy warsztatu literaturoznawczego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.110.5cc6f76690777.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

Student jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W05,
PKO_K1_W08

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

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

PKO_K1_W08

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

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

PKO_K1_U11

zaliczenie pisemne,
projekt

zaliczenie pisemne,
projekt

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania nabytych kompetencji warsztatowych
w konkretnych czynnościach zawodowych.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05

K2

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

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Uniwersytet i studiowanie: nowy etap kształcenia, strategie uczenia się w
kontekście akademickim (konspekt tekstu naukowego)

U1, U2, K2

3.

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

W1, W2, U1, K1

4.

Strategie i narzędzia wyszukiwania informacji (kwerenda tradycyjna i
elektroniczna).

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Ustne i pisemne formy komunikacji naukowej

W1, U1, K1

6.

Analiza tekstu naukowego (konstrukcja, język, argumentacja, metodologia,
strategie perswazyjne, zabiegi retoryczne itp.)

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje, burza mózgów, wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność
nieusprawiedliwiona) - aktywność na zajęciach (w tym zaliczone
zaliczenie pisemne, projekt zadania przedmiotowe) - przygotowanie poprawnej wstępnej
bibliograﬁi pracy rocznej (z literatury staropolskiej) - pozytywny
wynik pisemnego kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Gramatyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.130.5cc6f76675f86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie

PKO_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PKO_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

4.

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

W1, U1, K1

5.

Wspólnota praindoeuropejska, bałtosłowiańska, prasłowiańska (rozpad).

W1

6.

Najdawniejsze zabytki języka polskiego i pisownia zabytków staropolskich.

W1, U1, K1

7.

Fonetyka historyczna - zagadnienia do wyboru, np.: Jery. Przegłos. Metateza.
Iloczas. Samogłoski nosowe i zmiany w ich artykulacji. Palatalizacje.

W1, U1

8.

Elementy ﬂeksji historycznej - zagadnienia do wyboru, np. liczba podwójna, prosta
i złożona odmiana przymiotników, czas przeszły złożony.

W1, U1

9.

Analiza wybranych zabytków, np. Bulla gnieźnieńska. Bogurodzica. Kazania
świętokrzyskie, Psałterz ﬂoriański).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Obecność na wykładzie.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na ćwiczeniach, zaliczenie kolokwiów pisemnych po każdym
bloku materiału

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

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

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na ćwiczeniach. Zaliczenie kolokwiów pisemnych po każdym
bloku materiału.

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

Sylabusy
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Kwerele i heroidy. Skargi kobiet w literaturze antycznej
i wczesnonowożytnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585891323.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem kursu jest przekazanie wiedzy o formach gatunkowych poezji właściwej skargom lub lamentom kobiet
(szczególnie tzw. kwerela i list poetycki), rozwinięcie umiejętności komparatystycznej interpretacji motywów
literackich, dostrzegania roli motywów antycznych, zwłaszcza "Heroid" Owidiusza, w rozwoju poezji
wczesnonowożytnej, umieszczania tych motywów w kontekście historii idei.

Sylabusy

55 / 241

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

motywy poezji antycznej stanowiącej fundament
formy "kwereli" i "heroidy", znaczenie elegii Owidiusza
dla rozwoju tych form poetyckich i wypracowania się
określonego stylu i konwencji przenikających na różne
sposoby do poszczególnych epok

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W07

esej, prezentacja

W2

mnogość tradycji i form wykorzystywanych w poezji
średniowiecznej i wczesnonowożytnej
przedstawiających skargi kobiet: mit antyczny, Biblia,
żywoty świętych, alegoria polityczna i religijna, amour
courtois, wielość kontekstów, w jakie wprowadzane są
te motywy

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

esej, prezentacja

U1

dokonać interpretacji utworu poetyckiego
i umieszczenia go we właściwym otoczu kulturowoczasowym; rozpoznać motyw antycznej kwereli lub
heroidy i zwrócić uwagę na przemiany wynikające
ze zmiany kontekstu

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02

esej, prezentacja

U2

powiązać analizowany motyw literacki z tradycją
kulturową, interpretować go w odniesieniu
porównawczym do innych tekstów kultury

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

esej, prezentacja

U3

dostrzegać kontynuacje tych motywów w kulturze
nowożytnej i ponowoczesnej

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy w komunikacji
i integracji społecznej

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K04

esej, prezentacja

K2

wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu dialogu
międzykulturowego, docenienia ważności tego dialogu
i dostrzegania go w literaturze

PKO_K1_K06

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
41

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.

Archetypy: skargi kobiet w literaturze antycznej przed Owidiuszem. Epos
homerycki i tragedia grecka.Simonides: Lament Danae. Katullus. Wergiliusz:
Dydona i Eurydyka.

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

2.

Owidiusz i jego "Heroidy" na tle tradycji literackiej. Retoryka, psychologia i ironia.
Typy bohaterek: żony, tragiczne kochanki, kobiety odrzucone. Nowa forma elegii i
listu poetyckiego.

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

3.

Średniowieczne kontynuacje formy kwereli: lament polityczny (kronika Galla,
kronika Wincentego Kadłubka), lament religijny (Żale Matki Boskiej pod krzyżem)

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

4.

Humanistyczne kwerele i heroidy miłosne i polityczne. Petrarca. Baltazar
Castiglione, Jean du Bellay. Erazm - Skarga Pokoju. Krzycki - kwerele i heroidy.
Janicjusz: kwerela Budy. Kwerele miast w elegiach Jana Rybińskiego. Kwerele i
heroidy Jana Kochanowskiego (Zuzanna , Sobótka, Pieśni, Odprawa)

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

5.

Heroidy święte i kwerele modlitewne: Lubomirski "Modlitwa Sary". Heroidy Eobana W1, W2, U1, U2, U3, K1,
Hessusa i Jakuba Bidermanna.
K2

6.

Kontynuacje: Lamenty miłosne w poezji wczesnonowożytnej: "Castus Ioseph"
Szymonowica, "Lament Falsireny" Marina/Morsztyna, "Roksolanki" S. Zimorowica

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

7.

Kontynuacje II: renarracje, reinterpretacje. Nowe wersje Medei, Fedry, żony Lota,
żony świętego Aleksego, Kasandry, Ojnone, Skargi Ojczyzny.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Na zakończenie semestru
napisanie krótkiego eseju interpretacyjnego

esej

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. na zakończenie
pierwszego semestru krótki esej; na zakończenie drugiego semestru
dłuższy esej lub prezentacja z dyskusją.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość tradycji mitycznej i biblijnej na poziomie wymaganym od absolwentów szkoły średniej

Sylabusy
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Bliźniacy, sobowtóry, osobowość wielokrotna: podwojenia w literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585893124.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia
typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zjawiska omawiane podczas zajęć
(sobowtór, bliźniactwo, dysocjacyjne zaburzenia
osobowości) oraz ich kontekst literacki i kulturowy
(podwojenie jako zabieg literacki i konstrukcyjny
dzieła literackiego, koncept odnoszący się
do konstrukcji bohaterów, nawiązanie do zjawisk
empirycznych, doświadczeń społecznych, zaburzeń
osobowości

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

W2

rolę ujęcia komparatystycznego w analizie zjawisk
kulturowych, takich jak szeroko rozumianie
"podwojenia" w literaturze

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować dzieła literackie oraz rozmaite teksty
kultury w kontekście omawianej problematyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłebionego rozumienia współczesnych zjawisk
społecznych i literackich w kontekście
antropologicznym i kulturowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

20

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 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

30

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.

Zjawisko podwojenia (bliźniactwo, sobowtór) w ujęciu historycznym i kulturowym
(mitologia, badania empiryczne, literatura) od starożytności do współczesności
(zarys, przykłady literackie i kulturowe).

W1, W2, K1

2.

Zabiegi podwajania w literaturze współczesnej w zakresie konstrukcji świata
narracji, bohaterów, równoległych linii fabularnych, równoległych narracji, idei
wielu równoległych światów.

W2, U1

3.

Teorie i koncepcje podwójności w literaturze i psychologii (bliźniak - sobowtór zaburzenia dysocjacyjne i osobowość mnoga).

W2, U1, K1

4.

Przykłady różnorakich literackich "podwojeń" w dziełach literackich polskich i
światowych od XIX do XXI wieku, a także relacjach autobiograﬁcznych osób
cierpiących na dysocjacyjne zaburzenia osobowości.

U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, realizacja krótkich zadań (indywidualnych i
grupowych)

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach i wykonywanie krótkich zadań
zaliczenie pisemne (indywidualnych oraz grupowych), zaliczenie pisemnego kolokwium z
zagadnień omówionych na wykładzie
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Czas słowa, czas obrazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585893246.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z konkretnymi dziełami literatury i sztuki europejskiej oraz ich kontekstem
kulturowym (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień czasu, pamięci i historii), uwrażliwienie odbiorców
na zagadnienie korespondencji sztuk (i form, jakie w ciągu dziejów przyjmuje).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie
periodyzacji literatury i malarstwa europejskiego. Zna
i rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji
w ramach danej epoki. Zna wybrane zagadnienia
mitologii greckiej i rzymskiej oraz tradycji
judeochrześcijańskiej. Zna ważniejsze epizody
i zdarzenia z dziejów Polski i Europy i potraﬁ rozpoznać
ich ikonograﬁę, wskazać nawiązania w literaturze.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Ma świadomość znaczenia historii dla literatury i sztuki PKO_K1_K01,
polskiej i europejskiej, potraﬁ ocenić ich rolę
PKO_K1_K05,
w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego świata
PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji
między literaturą a sztukami wizualnymi. Zna
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich
i dzieł plastycznychw ujęciu literaturoznawczym.
Potraﬁ więc zinterpretować dany utwór literacki,
umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym. Umie też odnieść tekst
literacki do innego dzieła sztuki, potraﬁ rozpoznać
wątki literackie i symbolikę dzieła plastycznego,
osadzając je w kontekście historycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do zajęć

5

analiza źródeł historycznych

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
71

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia dotyczące wzajemnego oświetlania się sztuk: literatury i sztuk wizualnych,
ich historycznych powiązań i odgrywanych w kulturze ról. Główny wątek zajęć
stanowi problem czasu i historii oraz sposobów ich przedstawiania w literaturze i
sztukach plastycznych (przede wszystkim w malarstwie). Wykład dotyczy m. in.,
takich zagadnień, jak wyobrażenia i symbole czasu w literaturze i sztuce
(podstawowe atrybuty i rekwizyty literackie), muza Klio i jej literackie i
W1, U1, K1
artystyczne wcielenia, topos Et in Arcadia ego. Zahacza o problematykę
malarstwa historycznego (polskiego i europejskiego) i jego literackich inspiracji (a
także malarskich inspiracji literatury), z uwzględnieniem formacyjnych
doświadczeń dziejowych i wielkich postaci historycznych. Porusza zagadnienia
pamięci (zakodowanej w słowie i obrazie) i dzieł sztuki jako narzędzi jej
zachowywania, a także funkcji i znaczenia „pamiątek” (prywatnych i narodowych).

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
Wizyta w muzeum, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem przystąpienia do testu zaliczeniowego jest obecność na
zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze). Zaliczenie:
zaliczenie pisemne obecność i aktywny udział w zajęciach, udzielenie 51% poprawnych
odpowiedzi w teście końcowym ze znajomości problematyki poruszanej na
zajęciach oraz lektur

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest zaliczenie 1.
semestru zajęć; obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w
semestrze). Zaliczenie: pisemne; prezentacja opracowanego uprzednio
tematu spośród dwóch, wybranych przez studenta/kę z zaproponowanej
zaliczenie na ocenę
przez prowadzącego (w pierwszej połowie I semestru) listy problemów.
Podczas kolokwium student może korzystać z samodzielnie sporządzonej
bibliograﬁi i zestawu cytatów (o objętości nieprzewyższającej 1 strony
A4).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie związkami literatury i sztuki oraz historią.

Sylabusy
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Wątki architektoniczne w literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585893374.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu historii architektury i jej związków z twórczością literacką.

C2

Zapoznanie studentów z założeniami komparatystyki interdyscyplinarnej i jej strategii metodologicznych.

C3

Uświadomienie studentom konieczności wykorzystania w dyskursie literaturoznawczym elementów wiedzy
pozaliterackiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna podstawowe relacje miedzy praktyką
i teorią architektoniczną i literacką w zakresie sztuki
i literatury polskiej i obcej i rozumie zmienną
historycznie naturę tych powiązań.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

zaliczenie pisemne

PKO_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dokonać analizy dzieł literackich
polskich i obcych, pochodzących z różnych epok,
odwołujących się do sztuki architektonicznej
na poziomie tematycznym lub formalnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykorzystania wiedzy
literaturoznawczej jako narzędzia poznania
i zrozumienia różnych dziedzin sztuki i przejawów
ludzkiej twórczości a także do analizy wpływu
środowiska i otoczenia człowieka na twórczość
artystyczną i literacką.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Analiza najważniejszych tekstów teoretycznych i normatywnych, polskich i
obcych, poświęconych sztuce architektonicznej od starożytności do czasów
współczesnych w perspektywie merytorycznej i genologicznej.

W1, U1, K1

2.

Analiza wybranych utworów literackich, polskich i obcych, nawiązujących do
założeń i realizacji sztuki architektonicznej na poziomie tematycznym i
formalnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Pieśń w literaturze - literatura w pieśni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585893524.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego, - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska literackie i muzyczne związane
z funkcjonowaniem gatunku pieśni, jego rozwojem
i relacjami muzyczno-literackimi jakie go kształtują;
zna najważniejszych twórców pieśni oraz ich wybrane
dzieła.

PKO_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

pojęcia umożliwiające badania relacji literackomuzycznych i specyﬁkę komparatystyki
interdyscyplinarnej umożliwiającą badania pieśni
i zjawisk pokrewnych.

PKO_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji dzieła
dwukodowego (literacko-muzycznego), łączenia tekstu
literackiego z kontekstami muzycznymi.

PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

U1

zanalizować i zinterpretować teksty polskie i wybrane
teksty obcojęzyczne, łącząc je z niezbędnymi
kontekstami kulturowymi i odnosząc do warstwy
znaczeń muzycznych.

PKO_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

powiązać interpretację tekstu literackiego
z podstawowymi elementami analizy dzieła
muzycznego.

PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia wybranych zjawisk literackich
właściwych kulturze polskiej oraz analogicznych
aspektów w wybranych literaturach europejskich.

PKO_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

podtrzymywania dialogu międzykulturowego, oceny
znaczenia w nim zjawiska pieśni i gatunków
pokrewnych na przestrzeni wieków i współcześnie.

PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do sprawdzianu

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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Punktem wyjścia dla rozważań na temat związku pieśni i literatury jest reﬂeksja
nad teoretycznym zakresem obu pojęć oraz ich związkiem w poszczególnych
epokach, od antyku począwszy.
Zajęcia mają układ problemowy, skupiają się wokół wybranych tematów, ale
zachowując także elementarny porządek chronologiczny. Podstawowe omawiane
w czasie zajęć zagadnienia:
1. Badania literacko-muzyczne w perspektywie komparatystyki,
literaturoznawstwa i muzykologii;
2. Antyczne wzorce muzyczne w poezji, muzyka antyku i jej związek z literaturą;
3. Relacje tekstu śpiewanego i opracowania muzycznego w estetyce muzycznej
różnych epok (wybrane przykłady, generalne tendencje);
4. Ukształtowanie XIX-wiecznego modelu Lied, jego XVIII-wieczne wzorce i relacja
z literaturą epoki;
5. Twórczość wybranych niemieckich i polskich kompozytorów pieśniowych XIX
wieku;
6. Pieśń jako interpretacja tekstu literackiego (w tym m.in. zagadnienie utworów
literackich wielokrotnie umuzycznionych, analizy porównawcze);
7. Pieśń – popularyzacja i świadectwo recepcji twórczości poetyckiej;
8. Cykl pieśniowy i jego liryczne reprezentacje;
9. Motywy pieśniowe w literaturze (powieść XIX i XX wieku; poezja współczesna).

1.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pytań otwartych, obejmuje materiał omówiony podczas wykładów i
wymaga znajomości lektur analizowanych w I semestrze. Nieobecności
(ponad 3 w semestrze) skutkują dodatkowymi pytaniami na teście. Do
zaliczenie pisemne
zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (pod uwagę
brana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna – 80% oraz
poprawność stylistyczna i ortograﬁczna wypowiedzi pisemnej – 20%).

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pytań otwartych, obejmuje materiał omówiony podczas wykładów i
wymaga znajomości lektur analizowanych w I semestrze. Nieobecności
(ponad 3 w semestrze) skutkują dodatkowymi pytaniami na teście. Do
zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (pod uwagę
zaliczenie pisemne
brana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna – 80% oraz
poprawność stylistyczna i ortograﬁczna wypowiedzi pisemnej – 20%).
Oceną z przedmiotu jest średnia ocen uzyskanych z zaliczenia I i II
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Sylabusy
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Powieść i wiek XIX. Literatura wobec zmian cywilizacyjnych epoki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585894249.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie procesy kulturowe zachodzące
w kulturze europejskiej XIX wieku.

PKO_K1_W06

esej

PKO_K1_U01

esej

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznawać i interpretować zjawiska
kultury europejskiej XIX wieku oraz postrzegać jego
w kontekście współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do twórczej interpretacji
dziedzictwa kulturowego minionych epok.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiek XIX jako próg nowoczesności. Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej i jej wpływ
na kształtowanie się tożsamości europejskiej XIX wieku: procesy demokratyzacji
życia społecznego i powstawanie państw narodowych.

W1, U1, K1

2.

Mity dziewiętnastowiecznej kultury europejskiej: wzorce osobowe (Byron,
Bonaparte, Burummel); 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 i ich obicie 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
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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach; przygotowanie eseju zaliczeniowego (propozycje
tematów zostaną podane na zajęciach)

esej

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach, przygotowanie eseju (propozycje tematów
zostaną podane na zajęciach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach historii i kultury XIX wieku.

Sylabusy
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Twarze Don Juana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585894604.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego, - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi, plastycznymi, operowymi itp. - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - zna i rozumie ideę wielokulturowości
pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, - potraﬁ zinterpretować
z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki, - jest świadom(a) roli literatury w integracji
społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historyczny rozwój mitu Don Juana, w powiązaniu
z informacjami na temat kontekstów estetycznych,
historycznych i obyczajowych, konwencji sztuki
różnych epok na przestrzeni XVI-XXI w.

PKO_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

miejsce badania tematów, motywów wśród metod
komparatystycznych, zna elementarne metody badań
tematologicznych, mitokrytycznych
i interdyscyplinarnych.

PKO_K1_W09

zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zanalizować i zinterpretować tekst literacki,
ﬁlozoﬁczny, dzieło malarskie, muzyczne, ﬁlmowe oraz
dokonać porównań między nimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podtrzymywania dialogu międzykulturowego, oceny
znaczenia, jakie mają dla niego motywy i wątki
obiegowe, określania miejsca literatury i kultury
polskiej w porównaniu z dorobkiem artystycznym
innych kręgów kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do sprawdzianu

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Postać Don Juana, począwszy od dramatu Tirso de Moliny, wielokrotnie
przywoływana była na kartach literatury, tworząc jeden z najbardziej
produktywnych mitów kultury nowożytnej. Wykład poświęcony jest prześledzeniu
okoliczności narodzin tej postaci literackiej, jej przekształceniom (Molier, tradycja
jarmarczna, teatr 1 połowy XVIII wieku), najwybitniejszym arcydziełom, w których
wytworzył się kanoniczny obraz uwodziciela z Sewilli (na czele z "Don Giovannim"
W.A. Mozarta) oraz dalszym jego przekształceniom, bazującym na tej tradycji.
Jeden z ważniejszych wariantów tego mitu stanowią liczne nawiązania artystyczne
do opery Mozarta (literackie, ﬁlmowe, ﬁlozoﬁczne, XIX i XX wieczne, m.in. w
dziełach E.T.A. Hoﬀmanna, A. Puszkina, S. Kierkegaarda, C. Saury, P. Handkego).
Inny aspekt tematu związany jest z tradycją poematu dygresyjnego (G.G. Byron i
R. Berwiński) oraz twórczością liryczną, zwłaszcza XIX i XX w. Analizie poddane
zostaną również ślady, jakie mit Don Juana pozostawia we współczesnej kulturze
popularnej (np. "Don Juan raz jeszcze" A. Barta czy "Don Juan De Marco" reż. J.
Leven).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pytań otwartych, obejmuje materiał omówiony podczas wykładów i
wymaga znajomości lektur analizowanych w I semestrze. Nieobecności
(ponad 3 w semestrze) skutkują dodatkowymi pytaniami na teście. Do
zaliczenie pisemne
zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (pod uwagę
brana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna – 80% oraz
poprawność stylistyczna i ortograﬁczna wypowiedzi pisemnej – 20%).

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pytań otwartych, obejmuje materiał omówiony podczas wykładów i
wymaga znajomości lektur analizowanych w I semestrze. Nieobecności
(ponad 3 w semestrze) skutkują dodatkowymi pytaniami na teście. Do
zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (pod uwagę
zaliczenie pisemne
brana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna – 80% oraz
poprawność stylistyczna i ortograﬁczna wypowiedzi pisemnej – 20%).
Oceną z przedmiotu jest średnia ocen uzyskanych z zaliczenia I i II
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Sylabusy
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Metamorfozy ciała. Mit, Biblia, literatura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585894722.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem kursu jest przekazanie wiedzy o korzeniach i dziedzictwie "Metamorfoz" Owidiusza, ze szczególnym
uwzględnieniem przemian poetyki metamorfozy ludzkiego ciała oraz komparatystyczna analiza i interpretacja
utworów przedstawiających ten motyw

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

poetykę opisu metamorfozy w literaturze antycznej,
Biblii, literaturze nowszej; rozumie źródła przemian
konwencji i ich związek z kulturą poszczególnych epok

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

esej, prezentacja

W2

archetypy i podstawowe rodzaje metamorfoz ciała
ukazywanych w literaturze, a także metamorfozy
tekstu służącego opisowi tych metamorfoz.

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zinterpretować tekst i motyw literacki w kontekście
tradycji, z której wyrasta i odnieść go do przemian
kulturowych

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02

esej, prezentacja

U2

określić porównawczo związek analizowanych utworów
PKO_K1_U01,
i motywów z literaturą europejską i polską, a także
PKO_K1_U06,
z dziełami należącymi do sztuk plastycznych czy
PKO_K1_U08
muzycznych

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego i społecznego, poszerzania swych
horyzontów, uczestnictwa w międzynarodowej
wymianie językowej, literackiej, artystycznej
i kulturowej

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

esej, prezentacja

K2

traktowania z szacunkiem dziedzictwa kulturowego
i doceniania jego roli w kształtowaniu wiedzy
człowieka o sobie samym i o świecie

PKO_K1_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
92

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.

Metamorfoza 1: stworzenie człowieka, tradycja antyczna i biblijna, kontynuacje w
literaturze i sztuce, wyjście poza sacrum, humanizm a posthumanizm, kreacja w
tekście

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Metamorfoza 2: Konsekwencje winy i grzechu: Bunt aniołów, Wygnanie z raju,
puszka Pandory, Prometeusz skowany; kontynuacje w literaturze i sztuce. Milton.
Vondel. Pusman.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Metamorfoza 3: Kataklizm. Potop (antyk i Biblia), ogień z nieba (Sodoma i Gomora,
W1, W2, U1, U2, K1, K2
piorun Zeusa); zaraza, wybuch wulkanu, katastrofa w kopalni, katastrofa atomowa

4.

Metamorfoza 4: Przemiana w kamień (sól, lód): Niobe (kontynuacje); żona Lota
(renarracje); Głowa Meduzy. Paweł Chmielowski. Baśniowe metamorfozy w
kamień.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Metamorfoza 5: Przemiana w roślinę -- Dafne i Laura, Polidor i samobójcy
Dantego, Adonis, Narcyz (kontynuacje)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Metamorfoza 6: Przemiana w zwierzę -- wilk (likantropia), pająk (arachnologia),
cykada (jako ﬁgura poety)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Metamorfoza 7: Okaleczenie i dezintegracja ciała; Hipolit, Marsjasz, mit o
Androgyne. Męczeństwo. Egzekucja. Holokaust.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Śmierć -- motywy wanitatywne, topos "ubi sunt?", proch i cień, ciało i dusza,
atomy Lukrecjusza, grób, urna, epitaﬁum.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, napisanie krótkiego eseju komparatystycznego

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, napisanie dłuższego eseju lub przygotowanie
prezentacji komparatystycznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość literatury oraz tradycji mitycznej i biblijnej na poziomie wymaganym od absolwentów szkoły średniej

Sylabusy
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Świadomość kolonialna, postkolonializm i literatura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585894835.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia
typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe problemy literatury i krytyki
postkolonialnej.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

W2

rolę komparatystyki literackiej w analizie
współczesnych problemów kulturowych.

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy postkolonialnych tekstów literackich
i innych tworów artystycznych, z wykorzystaniem
narzędzi badań literaturoznawczych,
komparatystycznych i kulturowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego i społecznego z perspektywy
uczestnika kultury polskiej i znawcy wybranych
aspektów kultur obcych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Sylabusy
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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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

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.

Zajęcia będą miały charakter wprowadzający w problematykę jednego z
najważniejszych nurtów we współczesnej literaturze światowej, jakim jest
postkolonializm. Będziemy czytać teksty najważniejszych teoretyków i badaczy
nurtu (Fanon, Spivak, Bhabha, Said, Ashcroft) i wybrane teksty czołowych
przedstawicieli literatury postkolonialnej (w tym: Achebe, Adichie, Zadie Smith,
Rushdie, Mabanckou, Ishiguro, Toni Morrison), spojrzymy też przez pryzmat
postkolonialny na teksty autorów dawniejszych (Szekspir i romantycy), zajmiemy
się ideologią i literaturą kolonializmu (Stanley, Livingstone, Kipling), także w
literaturze polskiej (Sienkiewicz, Szklarski), skupimy się na najważniejszych
problemach obecnych w reﬂeksji postkolonialnej. Spróbujemy też odpowiedzieć
na pytanie o to, jak sposoby prezentowania i opisywania obcości i Inności w
literaturze kolonialnej i postkolonialnej mają się do innych ujęć obcości w kulturze
zachodniej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia w I semestrze: - aktywny udział w
zaliczenie pisemne, aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych przez
prowadzącego zajęcia; - pozytywny wynik pisemnego
zajęciach
kolokwium.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
projekt, aktywny udział w
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia w I semestrze: - aktywny udział w
zajęciach i realizacja zadań zleconych przez
prowadzącego zajęcia; - przygotowanie prezentacji w
małych grupach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę tekstu literackiego.

Sylabusy
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Świat jako biblioteka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585894946.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia
typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ﬁgurę "świata jako biblioteki" w świetle
instytucjonalnym (instytucja biblioteki i jej tradycje),
kulturowym (ezoteryczna "Księga Świata" i jej
poszukiwania w różnych epokach), literackim
(opowiadanie Borgesa, kreacje bibliotek w światach
fantastycznych, tekst postmodernistyczny jako
biblioteka widmowa).

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07,
PKO_K1_W10

projekt, prezentacja

W2

znaczenie ujęcia komparatystycznego dla
odpowiedniego rozumienia ﬁgury "świata jako
biblioteki".

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

projekt, prezentacja

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U10

projekt, prezentacja

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zanalizować i zinterpretować ślady obecności ﬁgury
biblioteki w tekście kultury (w postaci np. kreacji
bibliotek rzeczywistych i fantastycznych, motywu
bibliotekarza lub biblioﬁla, tematu budowania światów
na wzór biblioteki, zjawiska intertekstualności
rozumianej jako budowanie siatki odniesień,
kreowania biblioteki widmowej w tekście literackim)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego uczestnictwa w kulturze
i dowartościowania idei dialogu międzykulturowego
w celu głębszego rozumienia zjawisk kulturowych

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

90 / 241

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

15

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 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

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

1.

Biblioteki od starożytności do współczesności (biblioteka jako instytucja, budynek,
archiwum i muzeum kultury, skarb; biblioteki prywatne a publiczne): ujęcie
historyczne i kulturowe.

W1, U1, K1

2.

Portrety bibliotekarzy i biblioﬁlów w literaturze polskiej oraz światowej (Canetti,
Eco, Dominguez, Zafon, Bradbury, Pérez-Reverte).

W1, W2, U1

3.

Biblioteka jako ﬁgura świata (Borges, Eco, Pamuk).

W2, U1, K1

4.

"Księga świata": mit - ezoteryka - ksenoencyklopedia.

U1, K1

5.

Fantastyczne biblioteki widmowe: od przypisu do pozatekstowego artefaktu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie konspektu projektu
badawczego w małych grupach

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie indywidualnej prezentacji
projektowej
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Romantyzm oniryczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585895051.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką i koncepcjami snu w literaturze okresu romantyzmu

C2

Uświadomienie studentom właściwości poetyki onirycznej i jej związków ze snem, wizją, marzeniem

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różnorodne romantyczne (od materialistycznych
po metaﬁzyczne) koncepcje snu, wizji, marzeń
wpisanych w teksty literackie.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

W2

najbardziej reprezentatywne dla problematyki
onirycznej utwory autorstwa: Mickiewicza,
Słowackiego, Krasińskiego, Nodiera, Nervala, Poego,
Novalisa, Hoﬀmanna, Wordstwortha, Coleridge’a,
Blake’a, Byrona...

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

W3

korespondencje między literaturą a malarstwem,
sztukami wizualnymi oraz między literaturą a muzyką
realizującymi tematykę snów i wizji

PKO_K1_W10

aktywny udział w
zajęciach

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać właściwości tematyki oraz poetyki
onirycznej w tekstach XIX-wiecznych (zarówno
utworach literackich, jak i w innych dziełach sztuki)

U2

wyjaśnić specyﬁkę polskich realizacji romantycznego
PKO_K1_U01,
oniryzmu na tle utworów europejskich i amerykańskich PKO_K1_U09

aktywny udział w
zajęciach

U3

wskazać relacje między snem a fantastyką, mistyką,
pamięcią i wyobraźnią w twórczości romantyków

PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

aktywny udział w
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

określenia specyﬁki i znaczenia literatury romantyzmu
polskiego w kontekście literatur obcych, by podjąć
dialog międzykulturowy i społeczny z perspektywy
uczestnika kultury polskiej

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

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

Sylabusy
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Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Romantyczne koncepcje snu, wizji, marzeń wpisane w teksty literackie określane
jako mroczne, kierujące się ku "nocnej stronie bytu" (Mickiewicza, Słowackiego,
Krasińskiego, Nodiera, Nervala, Poego, Novalisa, Hoﬀmanna, Wordstwortha,
Coleridge’a, Blake’a, Byrona... )

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

2.

Sen interpretowany jako płaszczyzna kontaktu z inną rzeczywistością,
nieuchwytną za pomocą narzędzi poznawczych dnia, jako alternatywny sposób
poznania dotyczącego nie tylko należącej do tamtego świata transcendencji, ale
istoty bytu w ogóle oraz jako narzędzie samopoznania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Relacje między snem i fantastyka, mistyką, pamięcią.

W1, W2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, aktywny udział
w zajęciach

- aktywny udział w zajęciach – lektura zadanych tekstów
i dyskusja; - pozytywna ocena uzyskana na podstawie
kolokwium z obowiązujących lektur i pisemnej pracy
interpretacyjnej;

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, aktywny udział
w zajęciach

- aktywny udział w zajęciach – lektura zadanych tekstów
i dyskusja; - pozytywna ocena uzyskana na podstawie
kolokwium z obowiązujących lektur i pisemnej pracy
interpretacyjnej;
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Rewolucja francuska w kulturze, literaturze i sztuce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585895160.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie umiejętności analizy historycznych uwarunkowań literatury i sztuki polskiej
i obcej w ich wzajemnych relacjach na przykładzie jednego z najistotniejszych wydarzeń historii nowożytnej
o zasięgu międzynarodowym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna historię przebiegu rewolucji francuskiej,
rozumie jej społeczne i myślowe podstawy oraz
mechanizmy i uwarunkowania jej przebiegu a także jej
oddziaływanie polityczne, mentalnościowe
i artystyczne na inne kraje europejskie
i pozaeuropejskie (w tym Polskę).

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

W2

Student zna ważne teksty literackie i dzieła
artystyczne (malarskie, operowe, muzyczne), polskie
i obce, inspirowane rewolucja francuską pochodzące
z różnych epok.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ dokonać kontekstowej analizy
i interpretacji dzieł artystycznych inspirowanych
rewolucją francuską oraz wskazać uwarunkowania ich
recepcji a także omówić ich oddziaływanie społeczne
i polityczne w różnych epokach i środowiskach.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ w praktyce wykorzystać elementy
metodologii literaturoznawczej w interdyscyplinarnym
dialogu z elementami metodologii nauk historycznych
i społecznych.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U09

zaliczenie pisemne

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do kontekstowej i krytycznej
analizy i interpretacji twórczości literackiej polskiej
i obcej uwarunkowanej wydarzeniami historycznymi,
ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji francuskiej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Historia, przyczyny, przebieg i oddziaływanie rewolucji francuskiej w świetle
krytycznej analizy wybranych źródeł historycznych z uwzględnieniem
podstawowych elementów problematyki metodologii nauk historycznych i
społecznych.

W1, W2

2.

Strategie i trudności analizy dzieł artystycznych, w tym literackich,
motywowanych wydarzeniami historycznymi ze szczególnym uwzględnieniem
założeń narratologii jako metodologii o charakterze interdyscyplinarnym.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Analiza przykładów utworów artystycznych, polskich i obcych, powstałych w
różnych epokach historycznych i kontekstach społecznych, nawiązujących do
rewolucji francuskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.
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Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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„Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym”? O śródziemnomorskich
uwikłaniach literatury i kultury polskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585897132.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest postawienie pytań o współczesne i dawne kierunki kontaktu między kulturą/literaturą polską
a śródziemnomorskim kręgiem cywilizacji (recepcja dzieł, postrzeganie „odrębności” świata
śródziemnomorskiego i jego form ekspresji a poczucie przynależności do tej formacji kulturowej).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową wiedzę na temat kultury
śródziemnomorskiej. Zna główne wątki, motywy
i tematy literackie i artystyczne związane z kulturą
śródziemnomorską. Zna najważniejsze teksty
literackie wywodzące się z kultury śródziemnomorskiej
oraz wypowiedzi teoretyczne tej kultury dotyczące.
Zna tradycję polskich fascynacji i interpretacji
literatury i sztuki powstałej w kręgu
śródziemnomorskim.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie wyjaśnić, czym jest dziedzictwo
śródziemnomorskie. Potraﬁ wskazać najważniejsze
w humanistyce polskiej i europejskiej interpretacje
mitu śródziemnomorskiego. Potraﬁ interpretować
główne wątki, motywy i tematy literackie związane
z kulturą śródziemnomorską z perspektywy
geopoetyki i imagologii. Rozumie kulturotwórczą rolę
Mediterraneum w cywilizacji europejskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do świadomego rozpoznawania
śródziemnomorskich inspiracji, reminiscencji i wątków
w literaturze i sztuce polskiej, ma świadomość, że
kultura, z jakiej wyrasta, jest zakorzeniona
w śródziemnomorskiej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

9

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

przeprowadzenie badań literaturowych

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
58

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

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 reﬂeksji są sposoby istnienia, konteksty przywołań i nawiązań do
dziedzictwa śródziemnomorskiego w literaturze, a także sam „mit
śródziemnomorski” (zasięg i czas występowania, aktualność, ustalenie korpusu
cech stałych, dominanty „epokowe”, zasadnicze innowacje interpretacyjne) i
„literacki kanon śródziemnomorski” (funkcjonowanie, zakres, znaczenie),
reinterpretacje tradycji. Rozważania dotyczą także problematyki tzw. geograﬁi
literackiej (mity i stereotypy, ich źródła, nawiązania) - z uwzględnieniem
geopoetyki.
Punktem wyjścia rozważań są utwory literackie powstałe w śródziemnomorskim
kręgu kulturowym (od Wergiliusza począwszy) i - albo - takie, które można
odczytywać (lub w których można znaleźć wskazówki do interpretacji) jako próbę
reﬂeksji nad „mitem śródziemnomorskim” (w twórczości Polaków i pisarzy
obcych).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie studenta do zajęć, aktywny
udział i obecność na zajęciach (ocenianie ciągłe; dopuszczalne 2
nieobecności w semestrze);

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie: zaliczenie z pierwszego semestru +obecność i aktywny udział
zaliczenie pisemne w zajęciach, udzielenie 51% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
ze znajomości problematyki poruszanej na zajęciach oraz lektur;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mile widziana znajomość języków romańskich (nawet w stopniu podstawowym).

Sylabusy
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Awangardowe i neoawangardowe autokreacje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585897267.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe terminy, założenia i historię ruchów
awangardowych i neoawangardowych w wieku XX
i na początku XXI

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

W2

rolę komparatystyki literackiej w analizie
współczesnych problemów kulturowych

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

W3

pojęcie autokreacji, legendy literackiej oraz różnorakie
strategie autokreacyjne współczesnych artystów
(głównie twórców literatury)

PKO_K1_W03

esej, prezentacja

W4

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
literackich z uwzględnieniem istotnych kontekstów,
szczególnie biograﬁcznych i historycznych

PKO_K1_W02,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

U1

dokonać analizy i interpretacji tekstów literackich
z wykorzystaniem narzędzi badań literaturoznawczych
i komparatystycznych, z uwzględnieniem istotnych
kontekstów historycznych i kulturowych

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U08

esej, prezentacja

U2

wykorzystać zdobytą wiedzę i przedstawić efekty
własnej pracy w formie pisemnej i ustnej

PKO_K1_U04,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U09

esej, prezentacja

K1

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego i społecznego z perspektywy
uczestnika kultury polskiej i znawcy wybranych
aspektów kultur obcych

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

esej, prezentacja

K2

określenia znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia współczesnych zjawisk
społecznych, artystycznych i kulturalnych

PKO_K1_K05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia będą poświęcone strategiom autokreacji, jakie można zaobserwować w
tekstach poetyckich oraz manifestach, dokumentach osobistych i rękopisach
autorstwa twórców ściśle lub tylko luźno kojarzonych z różnymi nurtami
awangardowymi i neoawangardowymi. Będziemy wspólnie tropić gesty
autokreacji i różnorodne tekstowe maski przywdziewane przez artystów
związanych z awangardą, a także dyskutować nad pojęciami autobiograﬁzmu,
legendy literackiej oraz tekstowymi reprezentacjami przenikania się sztuki i
egzystencji. Do tych rozważań posłużą m.in. rozpoznania krytyki genetycznej,
nowej ﬁlologii, somatopoetyki.
W planie kursu znajdą się teksty przedstawicieli poezji polskiej (Tadeusz Peiper,
Julian Przyboś, Bruno Jasieński, Aleksander Wat, Miron Białoszewski, Tymoteusz
Karpowicz, Krystyna Miłobędzka, Urszula Kozioł, Witold Wirpsza, Rafał Wojaczek,
Stanisław Czycz, Andrzej Sosnowski), anglo-amerykańskiej (Ezra Pound, T.S. Eliot,
William Carlos Williams, Wallace Stevens, Gertrude Stein, John Ashbery, e.e.
cummings, Susan Howe), francuskiej (Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire,
Stephane Mallarme, Raymond Queneau, Blaise Cendrars, Andre Gide), rosyjskiej
(Włodzimierz Majakowski), niemieckiej (Georg Trakl, Herta Muller). Rozważania
nad gestami awangardowej autokreacji zostaną poszerzone o przykłady z pola
sztuk plastycznych czy teatru (Pablo Picasso, Salvador Dali, Marcel Duchamp,
Tadeusz Kantor).

1.

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

Zakres treści programowych oraz szczegółowy zestaw nazwisk i tytułów będzie
podlegał uszczegółowieniu zgodnie z potrzebami i życzeniami uczestników kursu.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, metoda
projektów, burza mózgów, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia w I semestrze - obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) - aktywny udział w zajęciach i
realizacja zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia - pozytywna
ocena z krótkiego eseju interpretacyjnego

esej

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, burza mózgów, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia w II semestrze - obecność na zajęciach (dopuszczalne
2 nieusprawiedliwione nieobecności) - aktywny udział w zajęciach i
realizacja zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia - przygotowanie
prezentacji będącej wynikiem pracy nad grupowym projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wokół Chopina. Od postaci historycznej do mitu kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585897499.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy

109 / 241

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o kulturze polskiej w kontekście kultury
światowej, - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - ma
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego, - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dokonania artystyczne wybranych twórców literatury
polskiej XIX i XX wieku poświęcone Chopinowi; zna
biograﬁę i twórczość Chopina oraz powiązane z nimi
teksty kultury

PKO_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

pojęcia umożliwiające badania relacji literackomuzycznych i specyﬁkę komparatystyki
interdyscyplinarnej umożliwiającą badania muzyki
w kontekstach literackich i literatury w kontekstach
muzycznych.

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

U1

zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
wybrane utwory literackie poświęcone Fryderykowi
Chopinowi lub związane tematycznie z jego biograﬁą,
umieścić je w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym.

PKO_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki
(interpretuje dzieła literackie, muzyczne i malarskie
we wzajemnych relacjach).

PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia postaci Fryderyka Chopina oraz
jej bogatej recepcji artystycznej dla kultury narodowej.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

K2

docenienia polskiej literatury i kultury, a także ma
świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia XIX-wiecznych
i współczesnych zjawisk społecznych, artystycznych
i kulturowych.

PKO_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W centrum zainteresowania wykładu postawiona jest postać Fryderyka Chopina,
genialnego kompozytora, twórcy, uczestnika kultury i bohatera niezliczonych
dzieł. Próba wszechstronnego spojrzenia na Chopina pozwoli uczestnikom wykładu
zapoznać się z:
1. biograﬁą twórcy (skonfrontowaną z tekstami, które tworzą rozmaite modele
owej biograﬁi; Chopin jako szczególny świadek epoki, przyjaciel i znajomy wielu
słynnych postaci),
2. twórczością muzyczną (wybrane gatunki, ich związki z konwencją epoki,
kwestia nowatorstwa Chopina na tle muzyki romantycznej; głębszej analizie
poddane zostaną jego pieśni oraz te utwory instrumentalne, które posiadają
związki z tekstami literackimi bądź przez takie teksty były interpretowane,
inspirowały je);
3. spuścizną epistolarną (Chopin jako twórca listu – tekstu literackiego; różne
modele lektury listów Chopina; listy kompozytora na tle epistolograﬁi epoki);
4. krytyką muzyczną poświęconą Chopinowi (jako wykonawcy – romantyczny
fenomen muzyka-wirtuoza i jako kompozytora – nieoczywista kariera oryginalnej
W1, W2, U1, U2, K1, K2
koncepcji twórczości; ślady kształtowania „mitu Chopinowskiego” w tekstach
krytycznych; literackie aspekty krytyki muzycznej);
5. dziełom sztuki muzycznej, plastycznej, literackiej i ﬁlmowej inspirowanym
sylwetką Chopina oraz jego twórczością (analiza wybranych utworów muzycznych
– m.in. pieśni dopisywanych do utworów instrumentalnych, baletu, obrazów –
m.in. portretów Chopina, dzieł literackich – w tym niezliczonych tekstów
poetyckich poświęconych kompozytorowi, jak również specyﬁcznemu zjawisku
poetyckich „tłumaczeń” muzyki Chopina, i wreszcie dzieł ﬁlmowych –
skupiających się najczęściej na biograﬁi kompozytora).
Tak szeroki przegląd rozmaitych „Chopinianów” służyć ma odkryciu mechanizmu
mityzacji sylwetki kompozytora, który z postaci realnej stał się jednym z
najbardziej trwałych symboli kultury polskiej. Wykaz literatury poświęconej
Chopinowi (inspirowanej jego biograﬁą oraz dziełami) wielokrotnie przewyższa
zakres recepcji tego rodzaju w przypadku najwybitniejszych pisarzy polskiego
romantyzmu lub artystów reprezentujących inne dziedziny sztuki. Chopin wydaje
się również jedynym naprawdę uniwersalnym polskim artystą XIX wieku.

1.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pytań otwartych, obejmuje materiał omówiony podczas wykładów i
wymaga znajomości lektur analizowanych w I semestrze. Nieobecności
(ponad 3 w semestrze) skutkują dodatkowymi pytaniami na teście. Do
zaliczenie pisemne
zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (pod uwagę
brana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna – 80% oraz
poprawność stylistyczna i ortograﬁczna wypowiedzi pisemnej – 20%).

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pytań otwartych, obejmuje materiał omówiony podczas wykładów i
wymaga znajomości lektur analizowanych w I semestrze. Nieobecności
(ponad 3 w semestrze) skutkują dodatkowymi pytaniami na teście. Do
zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów (pod uwagę
zaliczenie pisemne
brana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna – 80% oraz
poprawność stylistyczna i ortograﬁczna wypowiedzi pisemnej – 20%).
Oceną z przedmiotu jest średnia ocen uzyskanych z zaliczenia I i II
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Sylabusy
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Miłość i śmierć w literaturze dawnej i nowszej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13D0.1585897623.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia na tych zajęciach jest poszerzenie wiedzy studentów o literaturze antycznej
i wczesnonowożytnej, szczególnie na tle historii idei (przestrzenie ideowe miłości i śmierci), z uwzględnieniem
archetypów mitycznych i biblijnych, kontekstów emblematycznych i ikonograﬁcznych oraz wykształcenie
umiejętności pogłębionej, komparatystycznej interpretacji utworu literackiego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

szereg dzieł z literatury antycznej, wczesnonowożytnej
i współczesnej, w których łączy się obraz miłości
z obrazem śmierci, śmierć jest konsekwencją miłości
lub pojawia się jako jej zapowiedziany skutek.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W07

esej, prezentacja

W2

intertekstualne dialogi poszczególnych dzieł
w odniesieniu do motywów miłości i śmierci, zasady
renarracji i reinterpretacji tych motywów w zależności
od ducha epoki

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09

esej, prezentacja

W3

przenikanie się tradycji sacrum i profanum, procesy
desakralizacji i resakralizacji motywów

PKO_K1_W07,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy utworów literackich i wyodrębnić
w nich interesujące go motywy, które potraﬁ wskazać
porównawczo również w tekstach kultury

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

esej, prezentacja

U2

posługiwać się dostępnymi źródłami i opracowaniami
dla poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności
w zakresie komparatystycznej analizy motywu

PKO_K1_U11

esej, prezentacja

U3

opracować samodzielnie zagadnienie nawiązujące
do treści programowych i przedstawić je w formie
wypowiedzi ustnej, pisemnej lub prezentacji
multimedialnej

PKO_K1_U03

esej, prezentacja

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznania roli literatury w integracji społecznej
i wymianie międzykulturowej, rozumienia i doceniania
roli dziedzictwa kulturowego dla tej integracji oraz dla
zrozumienia własnej tożsamości w kontekście
dawnych i nowych tradycji

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

12

przygotowanie do ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie eseju

16

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

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.

Archetypy: Hektor i Andromacha, Eneasz i Dydona, Orfeusz i Eurydyka, Horacy i
Lidia

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

2.

Komplikacje: Achilles i Pentezylea, Fedra, tragiczne metamorfozy

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

3.

Beatrycze i Laura: obrazy miłości idealnej u Dantego i Petrarki

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

4.

Miłość i śmierć u poetów Plejady

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

5.

Miłość i śmierć u angielskich poetów metaﬁzycznych:

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

6.

Miłość i śmierć w wybranych tragediach, poematach i sonetach Williama Szekspira

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

7.

Miłość i śmierć u Torquata Tassa, Giambattisty Marina i we francuskiej tragedii
klasycystycznej

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

8.

Miłość święta. Pieśń nad pieśniami i poezja mistyczna. Kontynuacje wybranych
motywów w literaturze nowożytnej i współczesnej

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, krótki esej interpretacyjny

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, dłuższy esej lub prezentacja multimedialna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość mitu i Biblii, literatury antycznej, średniowiecznej i wczesnonowożytnej na poziomie wymaganym od absolwenta
szkoły średniej

Sylabusy
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Światy (nie)idealne: utopie oraz dystopie w literaturze XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585897752.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia
typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

takie pojęcia, jak utopia, dystopia, heterotopia,
postapokalipsa i koncepcje teoretyczne z tym
związane (polskie i zagraniczne)

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

związek pomiędzy zjawiskami historycznymi
i społecznymi a literaturą, wyrażający się w kreowaniu
projektów utopijnych i dystopijnych

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U09

zaliczenie pisemne,
projekt

PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy różnorakich
tekstów kultury, reprezentujących utopię, dystopię
oraz nurt postapokaliptyczny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

nieustannego rozwoju własnych kompetencji
i wykorzystania ich w szeroko rozumianym dialogu
międzykulturowym oraz współuczestnictwie
w kształtowaniu zjawisk kulturowych i postaw
społecznych

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dawne i nowe koncepcje utopii (w ﬁlozoﬁi, socjologii, politologii, ﬁlozoﬁi idei,
literaturoznawstwie).

W1, W2

2.

Utopie i dystopie współczesne w świetle koncepcji światotwórstwa: ujęcie
teoretyczno- i historycznoliterackie oraz porównawcze . Zasady budowania
literackich światów utopijnych i dystopijnych w świetle wyznaczników utopii (R.
Trousson) oraz założeń ﬁlozoﬁcznych (I. Pańków).

W1, W2, U1

3.

Postapokalipsa w rozmaitych tekstach kultury (powieść, komiks, ﬁlm, serial, nowe
media).

W1, U1

4.

Światy idealne: od projektów do realizacji (ujęcie porównawcze zjawisk z obszaru
literatury oraz socjologii).

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, kolokwium pisemne obejmujące zagadnienia
z wykładu
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Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, zrealizowanie projektu w małej grupie
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Mit o Orfeuszu w literaturze i sztuce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585897883.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wariatami mitu orﬁckiego funkcjonującymi w starożytności oraz z doktryną orﬁcką

C2

Zapoznanie studentów z rodzajami przetworzeń mitów i podstawami mitokrytyki i mitoanalizy

C3

Uświadomienie studentom właściwości wielości przekształceń mitu w różnych epokach i sztukach i ich zależności
od historycznego paradygmatu i formy semiotycznej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia mitu, mitu literackiego, mitokrytyki

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

aktywny udział w
zajęciach

W2

inwariant mitu orﬁckiego i jego najważniejsze warianty

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

aktywny udział w
zajęciach

W3

specyﬁkę i cechy orﬁzmu oraz jego wpływ na kulturę

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09

aktywny udział w
zajęciach

W4

cechy charakterystyczne manifestacji przetworzeń
mitu w poszczególnych epokach

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

W5

cechy charakterystyczne manifestacji przetworzeń
mitu w tekstach kultury powstałych w różnych
systemach semiotycznych

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się narzędziami mitoanalizy

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

U2

wskazać dominaty realizacji mitu w poszczególnych
okresach dziejów kultury

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

U3

wymienić i opisać manifestacje mitu orﬁckiego
i orﬁzmu w literaturze, sztukach plastycznych
i muzyce

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

U4

wskazać inwariant mitu

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

aktywny udział w
zajęciach

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

aktywny udział w
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

określenia specyﬁki i znaczenia literatury mitu
orﬁckiego polskiego w kręgu kultury
śródziemnomorskiej postrzeganej jako wspólnota,
podjąć dialog międzykulturowy i społeczny
z perspektywy uczestnika kultury polskiej jako
należącej do tego kręgu

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do sprawdzianu

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 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Mit orﬁcki oraz orﬁzm jako doktryna religijna w literaturze i sztuce począwszy od
starożytności po współczesność.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

2.

Wyznaczenie różnych aspektów szeroko rozumianego orﬁzmu: moc sztuki, poezji,
boskiej i ekstatycznej; miłość przekraczająca granice śmierci; inicjacja w prawdy
zaświatów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

3.

Mit i tradycja orﬁcka w kulturze antyku: warianty i inwariant mitu. Lektura tekstów
klasycznych (antyczne artefakty, Platon, Wergiliusz, Owidiusz, Pauzaniasz, Hymny
orﬁckie) (Platona, Wergiliusza, Owidiusza, Pauzaniasza);

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1

4.

Mit i tradycja orﬁcka w kulturze średniowiecza (przykłady chrystianizacji mitów), w
kulturze renesansu (opera Monteverdiego i jej związki z koncepcją M. Ficina oraz
jej wpływ na poezją renesansową – Ronsard, Kochanowski - oraz z malarstwem i
W1, U1, U2, U3, K1
architekturą tego okresu), w XVII i XVIII wieku (Lubomirski, Kniaźnin, Gluck,
literatura sentymentalna, Poussin);

5.

Mit i tradycja orﬁcka w kulturze XIX w. (Hugo, Nerval, Słowacki, Norwid, Browning,
Rydel, Asnyk, Faleński, prerafaelici)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

6.

Mit i tradycja orﬁcka w kulturze XX w. (J.M.Rilke, A. Wat, Z. Herbert, Cz. Miłosz. J.
M. Rymkiewicz, J. Wittlin, J. Cocteau, P. Blanchot, L. Kołakowski, M. Cwietajewa,
Apollinaire)

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, aktywny udział
w zajęciach

- aktywny udział w zajęciach – lektura zadanych tekstów
i dyskusja; - pozytywna ocena uzyskana na podstawie
kolokwium z obowiązujących lektur i pisemnej pracy
interpretacyjnej;

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, aktywny udział
w zajęciach

- aktywny udział w zajęciach – lektura zadanych tekstów
i dyskusja; - pozytywna ocena uzyskana na podstawie
kolokwium z obowiązujących lektur i pisemnej pracy
interpretacyjnej;
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Wątki spirytystyczne w kulturze, literaturze i sztuce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585898103.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uświadomienie studentom specyﬁcznych uwarunkowań kulturowych utworów literackich
i artystycznych związanych z rozmaitymi tradycjami myślenia ezoterycznego i mistycznego, ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu spirytystycznego rozwijającego się w XIX i XX wieku.

C2

Celem kształcenia jest wdrożenie w krytyczną analizę i interpretację utworów artystycznych, zwłaszcza
literackich, motywowanych światopoglądowo i wyznaniowo, z uwzględnieniem uwarunkowań i kontekstów ich
powstania.

C3

Celem kształcenia jest wzbogacenie wiedzy na temat historii literatury polskiej i obcej w jej komparatystycznych
relacjach o podłożu tematologicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna historię, tradycje i założenia ruchu
spirytystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
w jego dziewiętnastowiecznej postaci.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2

Student rozumie ważność i złożoność uwarunkowań
wyznaniowych w tworzeniu dzieł artystycznych i zdaje
sobie sprawę ze związanych z nimi trudności
analitycznych i interpretacyjnych.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

zaliczenie pisemne

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ osadzić poszczególne dzieła literackie
w adekwatnym kontekście kulturowym
i światopoglądowym, z uwzględnieniem roli czynnika
biograﬁcznego w literaturze i sztuce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego, porównawczego
i relacyjnego odbioru dzieł literackich i artystycznych
z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych,
kulturowych i światopoglądowych, a także ma
świadomość roli literatury w formowaniu
światopoglądów i idei poszczególnych epok.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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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 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

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.

Zarys tradycji i historii idei spirytystycznych i ich społecznego oddziaływania, ze
szczególnym uwzględnieniem II poł. XIX i I poł. XX wieku.

W1, W2, K1

2.

Metodologie badań utworów literackich i artystycznych motywowanych
wyznaniowo (wybrane zagadnienia).

W1, W2, K1

3.

Analiza i interpretacja tekstów literackich i dzieł artystycznych inspirowanych
ideami i wyobrażeniami spirytystycznymi; topika spirytystyczna i jej lokalne
warianty.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Sytuacje graniczne w literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585898382.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest reﬂeksja nad sposobami przedstawiania i interpretowania tzw. sytuacji granicznych w literaturze
(ﬁkcjonalnej i dokumentalnej) oraz funkcjami społecznymi literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie pojęcie „sytuacji granicznej”.
Potraﬁ rozpoznać i zinterpretować sytuacje graniczne
w wybranych dziełach literackich i osadzić je
w kontekście kulturowym. Umie wskazać, jak zmienia
się sens sytuacji granicznej na przestrzeni dziejów.
Zna podstawową terminologię ﬁlozoﬁczną
i psychologiczną.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W02,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać dzieła literatury wysokiej
i popularnej. Umie określić ich wartość poznawczą
i artystyczną. Potraﬁ rozróżniać gatunki literackie, zna
ich deﬁnicje. Potraﬁ osadzić utwory i opisywane w nich
wydarzenia we właściwym kontekście
historycznoliterackim. Umie posłużyć się terminologią
ﬁlozoﬁczną i psychologiczną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dyskusji o literaturze i życiu.
Swobodnie porusza się po literaturze powszechnej,
umie z perspektywy historii idei czytać literaturę. Jest
świadomy własnego człowieczeństwa i tego, jak może
być ono z różnych perspektyw postrzegane. Jest
świadomym czytelnikiem literatury faktu i literatury
pięknej. Potraﬁ oceniać emocje rozpisywane
w literaturze. Potraﬁ lepiej radzić sobie w trudnych
sytuacjach.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia porównawcze, zahaczające o problematykę psychologiczną i ﬁlozoﬁczną.
Dotyczą sytuacji dramatycznych wyborów człowieka, podejmowanych w tzw.
sytuacjach granicznych. Stawiają pytanie o ich sposoby oraz cele przedstawiania
w literaturze i sztuce. Pośrednio prowadzi to do reﬂeksji nad funkcją literatury (czy
W1, U1, K1
ma charakter wychowawczy, czy służy „pokrzepieniu serc”, czy wprowadza
paradygmaty postępowania) a także skutkami jej recepcji. W szerszym kontekście
- skłania do rozważań nad kondycją człowieka i sposobami jej przedstawiania w
literaturze, do dywagacji nad różnicami między ﬁkcją literacką a dokumentem.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest stałe przygotowanie, aktywny udział i obecność
na zajęciach (oceniane ciągle; dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie: obecność i aktywny udział w zajęciach, udzielenie 51%
zaliczenie pisemne poprawnych odpowiedzi w kolokwium końcowym ze znajomości
problematyki poruszanej na zajęciach oraz lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie literaturą, chęć czytania.

Sylabusy
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Studium przedmiotu. Rzeczy w literaturze XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585898496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe problemy literatury XX-wiecznej
i najnowszej podejmującej temat funkcjonowania
rzeczy i przedmiotów w otoczeniu codziennym
człowieka i kulturze oraz ich związków z historią,
pamięcią indywidualną i kulturową

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

W2

rolę komparatystyki literackiej w analizie
współczesnych problemów kulturowych

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
literackich oraz najważniejsze konteksty ﬁlozoﬁczne,
estetyczne i historyczne niezbędne do rozumienia
zagadnień i utworów omawianych na zajęciach

PKO_K1_W02,
PKO_K1_W10

esej, prezentacja

U1

dokonać analizy i interpretacji tekstów literackich
z wykorzystaniem narzędzi badań literaturoznawczych
i komparatystycznych, z uwzględnieniem istotnych
kontekstów historycznych i kulturowych

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U06

esej, prezentacja

U2

przygotować krótki esej, w którym przedstawi w oparciu o literaturę przedmiotu - własną
interpretację wybranych tekstów poetyckich lub
prozatorskich wpisujących się w tematykę zajęć

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U09

esej

U3

przygotować wraz z kilkoma innymi osobami
prezentację będącą efektem ich wspólnej pracy nad
wybranym zagadnieniem wpisującym się w tematykę
zajęć

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04

prezentacja

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego i społecznego z perspektywy
uczestnika kultury polskiej i znawcy wybranych
aspektów kultur obcych
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K2

określenia znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia współczesnych zjawisk
społecznych, artystycznych i kulturalnych

PKO_K1_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematem kursu będą sposoby reprezentacji przedmiotów oraz formy ich
funkcjonowania w literaturze współczesnej. Rzeczy codzienne wydają się
zajmować szczególne i uprzywilejowane miejsce w literaturze XX i XXI wieku.
Wyznaczają sferę, która w milczący i niekiedy niezauważalny sposób współtworzy
kulturowy krajobraz życia człowieka, a jednocześnie stanowią inspirację dla
twórców poezji i prozy skupionych na tym, co konkretne, zwyczajne i bliskie
codziennemu doświadczeniu. Tłem dla wspólnych lektur będzie dyskutowany w
ostatnich latach tzw. zwrot ku rzeczom w badaniach literackich i kulturowych.
Zajęcia będą poświęcone analizie i interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich
autorów polskich oraz przedstawicieli literatur angloamerykańskiej, francuskiej
czy niemieckiej. Ujęcie komparatystyczne pozwoli ukazać główny temat z różnych,
zdeterminowanych kulturowo, historycznie i językowo, perspektyw.
1. Przedmiot w literaturze XX wieku w kontekście modernizmu i ruchów
awangardowych (dadaizm, surrealizm, imagizm).
2. Rzeczy i Zagłada, rzeczy i (post)pamięć.

1.

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

3. Szczególny status przedmiotów w literaturze powojennej - zwrot ku konkretowi,
turpizm, obiektywizm, konteksty polityczne.
4. Różne funkcje motywu przedmiotu w poezji i prozie: rzecz jako ślad, narzędzie,
pamiątka, rekwizyt czy środek służący uniezwykleniu wypowiedzi literackiej
5. Rzecz w ujęciu ﬁlozoﬁcznym i antropologicznym - reprezentacja, relacja słowa i
rzeczy, poetyka epifanii, metareﬂeksja dotycząca możliwości przedstawieniowych
literatury.
6. Rzeczy w sztuce współczesnej (m.in. ready-made, liberatura).
7. Materialny i performatywny wymiar tekstu: archiwa, rękopisy, notatniki w ujęciu
krytyki genetycznej.
Zakres treści programowych oraz szczegółowa lista lektur będą podlegały
uszczegółowieniu zgodnie z potrzebami i życzeniami uczestników kursu.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, metoda projektów, burza mózgów, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia w I semestrze - obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) - aktywny udział w zajęciach i
realizacja zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia - pozytywna
ocena z krótkiego eseju interpretacyjnego

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, burza mózgów, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia w II semestrze - obecność na zajęciach (dopuszczalne
2 nieusprawiedliwione nieobecności) - aktywny udział w zajęciach i
realizacja zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia - przygotowanie
prezentacji będącej wynikiem pracy nad grupowym projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Arcydzieła literatury w interpretacjach ﬁlozoﬁcznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.6040c29571854.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem kursu jest wprowadzenie studentów/ek w komparatystycznie ujęte relacje ﬁlozoﬁi i literatury,
od starożytności po współczesność. Cel ten będzie realizowany głównie poprzez analizę ﬁlozoﬁcznych wykładni
arcydzieł literatury. Koncepcje ﬁlozoﬁczne będą prezentowane w ich "interpretacyjnym działaniu", a różne
interpretacje tych samych utworów, lub twórczości danych pisarzy posłużą do reﬂeksji nad drogami głównie XIX
i XX wiecznych ﬁlozoﬁi oraz nad dużą rolą literatury dla wielkich myślicieli tych czasów.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie zjawiska literatury i kultury
poszczególnych epok i okresów literackich, zna ich
najważniejszych przedstawicieli, rozumie sens pojęcia
prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki, ma
podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury
polskiej w kontekście literatury światowej. Absolwent
zna i rozumie kulturę duchową i materialną oraz myśl
ﬁlozoﬁczną poszczególnych epok. Absolwent zna
i rozumie podstawowe metody interpretacji tekstów
literackich – polskich i obcych – w ujęciu
porównawczym w tym polegające na badaniu relacji
literatury polskiej w kontekstach literatury obcej, sztuk
wizualnych i muzycznych, historii idei, ﬁlozoﬁi i innych
dyskursów humanistycznych.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

prezentacja

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04

prezentacja

PKO_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do określenia zakresu
posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności
polonistycznych oraz komparatystycznych, rozumie
potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania.
Absolwent jest gotów do określenia znaczenia
wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych,
artystycznych i kulturalnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

30

Sylabusy
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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 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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 I: relacje ﬁlozoﬁi i literatury w tradycji zachodniej na przestrzeni
wieków. Ich zmiennosc w zależności od epok literackich oraz prądów
ﬁlozoﬁcznych. "Wygnanie" poetów z państwa ﬁlozoﬁi (Platon) i ich "powrót"
(Nietzsche).

W1, U1, K1

2.

Wprowadzenie II: literackość ﬁlozoﬁi a ﬁlozoﬁczność literatury. Dzieło ﬁlozoﬁczne
jako "tekst": różne koncepcje.

W1, U1, K1

3.

Gatunki i struktury literackie w ﬁlozoﬁi: gatunki, narracje, parabole, metafory.

W1, U1, K1

4.

Transcendentalizm a poezja romantyczna: wprowadzenie. Rola estetyczności u
Kanta, Schillera i Fichtego.

W1, U1, K1

5.

Romantyczne koncepcje ironii: Fichte, Schlegel, Hegel i Kierkegaard.

W1, U1, K1

6.

Ironia romantyczna w kontekstach ﬁlozoﬁcznych.

W1, U1, K1

7.

Pisarstwo Schlegla i Novalisa a ﬁlozoﬁczne koncepcje Fichtego.

W1, U1, K1

8.

Fragment romantyczny jako odpowiedź na wielką ﬁlozoﬁę systemową.

W1, U1, K1

9.

Koncepcje Hegla a jego interpretacje greckiej tragedii i "Kuzynka mistrza Rameau"
W1, U1, K1
Diderota. Czy Hegel znał "Don Kichota"?

10.

Marksism Gyorgy'ego Lukacsa a literatura. Za co Lukacs kochał Balzaca a nie
cierpiał awangardy? Don Kichot w "Teorii powieści" Lukacsa a Don Kichot w
"Słowach i rzeczach" Foucaulta: ﬁgury przełomu.

W1, U1, K1

11.

Myśl Kierkegaarda a literatura. Koncepcje Kierkegarda a literackość jego ﬁlozoﬁi.

W1, U1, K1

12.

Kierkegaarda odczytania ﬁgur Abrahama oraz Don Juana.

W1, U1, K1

13.

Dostojewski w odczytaniach ﬁlozoﬁcznych: Sołowjow, Szestow, Bierdiajew,
Pareyson.

W1, U1, K1

14.

Miguel de Unamuno i jego interpretacje postaci Don Kichota.

W1, U1, K1

Sylabusy
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15.

Constantina Noiki odczytania postaci Don Kichota, Don Juana oraz "Fausta"
Goethego. Don Kichot Noiki i de Unamuna jako ﬁgura bezpośredniości.

W1, U1, K1

16.

Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi Martina Heideggera: główne pojęcia, ewolucja,
Heidegger "wczesny" i "późny".

W1, U1, K1

17.

Heidegger jako czytelnik Heideggera i Trakla. Heideggerowska koncepcja jezyka.
Jak Heidegger odczytałby poezje Leśmiana? Heideggera interpretacje dzieł sztuki.

W1, U1, K1

18.

Myśl Husserla i jego koncepcja czasowości a czas u Prousta i Manna.

W1, U1, K1

19.

"Proza świata" Maurice'a Merleau Ponty'ego a literatura. Merleau Ponty'ego eseje
o van Goghu.

W1, U1, K1

20.

Wprowadzenie do myśli Teodora Adorna. Dialektyka negatywna Adorna, jego
estetyka i pisarstwo. Adorna i Horkheimera odczytania "Odysei" Homera oraz
"Emila" Rousseau w "Dialektyce oświecenia".

W1, U1, K1

21.

Adorno jako interpretator Becketa. Spór Adora z Heideggerem o Holderlina.

W1, U1, K1

22.

Filozoﬁa Jacquesa Derridy: główne pojęcia, koncepcja języka i rola literatury.

W1, U1, K1

23.

Derrida jako interpretator literatury. Mallarme Derridy a Mallarme fenomenologów
(Starobinski, Poulet). "Myśl nieokreślona" Pouleta.

W1, U1, K1

24.

Michela Foucaulta odczytania literatury a jego koncepcje epistem. Literatura a
szaleństwo.

W1, U1, K1

25.

Koncepcje Gillesa Deleuze'a a jego odczytania prozy Prousta, Kafki, Gombrowicza
oraz malarstwa Francisa Bacona.

W1, U1, K1

26.

Filozoﬁa literatury Maurice'a Blanchota i jego lektury Celana, Mallarmego i Kafki.
Literatura i śmierć.

W1, U1, K1

27.

Filozoﬁa Alana Badiou. "Wiek poetów", Holderlin i Mallarme w interpretacjach
Badiou. Quentina Meillasoux odczytanie "Rzutu kością" Mallarmego.

W1, U1, K1

28.

Polityka, estetyka i literatura w koncepcjach Jacquesa Ranciere'a.

W1, U1, K1

29.

Literatura w kontekście myśli Giorgia Agambena.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
referat

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pisarstwo polskich Żydów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.6040c437b0e90.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy historycznoliterackiej o wielojęzycznej literaturze tworzonej w ciągu wieków przez polskich
Żydów.

C2

Uświadomienie osobom studiującym problemów deﬁnicyjnych (literatura polska? literatura żydowska?).

C3

Pokazanie, jak założenia deﬁnicyjne (cel drugi) modyﬁkują opis historycznoliteracki (cel pierwszy).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Osoba studiująca zna najważniejszych twórców
literatur żydowskich (hebrajskiej i jidysz) związanych
z Polską.

PKO_K1_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie

W2

Osoba studiująca zna najważniejszych pisarzy języka
polskiego, którym z rozmaitych powodów
można/należy sytuować w obrębie kultury zydowskiej

PKO_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3

Osoba studiująca zna najważniejszych pisarzy polskich
pochodzenia żydowskiego.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Osoba studiująca potraﬁ analizować tekst literacki jako
PKO_K1_U01
świadectwo tożsamości.

zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2

Osoba studiująca potraﬁ radzić sobie z ograniczeniami
i aporiami czytania tekstu literackiego jako
świadectwa tożsamości.

PKO_K1_U09

zaliczenie ustne,
zaliczenie

PKO_K1_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Osoba studiująca jest gotowa do ostrożnego używania
etykiet tożsamościowych; ma świadomość ich
historycznych ograniczeń i ideologicznych uwikłań.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Blok wstępny: kultura i języki żydowskie; zarys historii diaspory; Żydzi za
ziemiach polskich i litewskich; Zagłada i jej konsekwencje.

U1, K1

2.

2. Literatura hebrajska na ziemiach litewskich i polskich: najważniejsi twórcy,
najważniejsze teksty.

W1, U1, K1

3.

3. Literatura jidysz na ziemiach litewskich i polskich: najważniejsi twórcy,
najważniejsze teksty.

W1, U2, K1

4.

4. Polsko-żydowskie pogranicze: Żydzi piszący po polsku; pisarze polscy
pochodzenia żydowskiego.

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestniczenie w zajęciach.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w zajęciach, końcowy egzamin ustny
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Twórcy w literaturze: od biograﬁi do metaﬁkcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.6040c4dd34e57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia
typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zjawiska omawiane podczas zajęć
(twórca, proces twórczy, osobowość twórcza, przełom,
biograﬁa, biograﬁa ﬁkcyjna, metaﬁkcja) oraz ich
kontekst literacki i kulturowy (warunki powstawania
legendy biograﬁcznej, biograﬁa - między facta a ﬁcta,
kategoria faction, autotematyzm w dziełach
literackich, modelowy bieg życia twórcy a biograﬁa)

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W10

projekt, prezentacja

W2

rolę ujęcia komparatystycznego w analizie zjawisk
kulturowych, takich jak kategoria biograﬁi i gatunków
pokrewnych (biograﬁa ﬁkcyjna, opowieść biograﬁczna,
faction)

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09

projekt, prezentacja

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U10

projekt, prezentacja

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować dzieła literackie oraz rozmaite teksty
kultury w kontekście omawianej problematyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłebionego rozumienia współczesnych zjawisk
społecznych i literackich w kontekście
antropologicznym i kulturowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Sylabusy

148 / 241

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie referatu

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.

Portretowanie twórców w literaturze i twórczości biograﬁcznej to temat niezwykle
złożony: obejmuje zarówno tradycje biograﬁczne (obecne w kulturze od
starożytności do dziś), ﬁkcjonalizację biograﬁi (w postaci biograﬁi literackich,
superbiograﬁi, a dziś faction) oraz biograﬁe ﬁkcyjne i autoﬁkcje. Tym trzem
blokom zagadnień będziemy chcieli przyjrzeć się bliżej, sięgając po przykłady
literackie oraz opracowania teoretyczne i wykorzystując rozmaite formy
gatunkowe (powieść, monograﬁę, kalendarium, ﬁlm i inne).

W1, W2, U1, K1

2.

Biograﬁa: od starożytności po współczesność, gatunki biograﬁczne literackie oraz
faktograﬁczne, metodologia badań biograﬁcznych, pisarstwo biograﬁczne najważniejsze nurty i przedstawiciele.

W1, U1, K1

3.

Fikcja w biograﬁi: biograﬁe literackie, faction, ﬁkcja biograﬁczna

W2, U1, K1

4.

Biograﬁe ﬁkcyjne i autoﬁkcje; wpływ gatunków biograﬁcznych na powieść XX i XXI
wieku.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Najważniejsze powieści o twórcach (na przykładach z literatury polskiej i
powszechnej XIX-XXI wieku)

5.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu w małej grupie i jego
prezentacja (w I lub II semestrze)

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie krótkiego referatu i jego
prezentacja (w I lub II semestrze), ustna obrona projektu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Nowe mity, nowe światy: fantasy w perspektywie światotwórczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.6040ca6e20a71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia
typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zjawiska omawiane podczas zajęć
(światocentryczność, fantastyka, fantastyczność,
fantasy, allotopia, allohistoria, rzeczywistość
wykreowana kulturowo, punkt dywergencji) oraz ich
kontekst literacki i kulturowy (tworzenie światów bez
odniesienia do rzeczywistości pozatekstowej, bramy
do światów, wieloświatowość, kontekst mitologiczny,
religioznawczy i historyczny światów fantastycznych)

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W2

rolę ujęcia komparatystycznego w analizie zjawisk
kulturowych, takich jak konwencja fantasy

PKO_K1_W06,
PKO_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U10

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować dzieła literackie oraz rozmaite teksty
kultury w kontekście omawianej problematyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłebionego rozumienia współczesnych zjawisk
społecznych i literackich w kontekście
antropologicznym i kulturowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Konwencja fantasy stała się już częścią literatury współczesnej i jednym z jej
nurtów, z dzisiejszej perspektywy bardzo różnorodnym i nieustannie się
rozwijającym. Podczas zajęć będziemy się starali przyjrzeć poszczególnym jej
odmianom, najistotniejszym liniom rozwojowym oraz intertekstualnym związkom z
tradycyjnymi gatunkami literackimi (np. mit, epos, baśń), innymi konwencjami
fantastycznymi (literatura science-ﬁction, literatura grozy, nurt
postapokaliptyczny) oraz zjawiskami z pogranicza literatury i innych dziedzin
W1, W2, U1, K1
(historie alternatywne, koncepcja światów możliwych). Pytaniu o mitotwórczy
charakter fantasy, od początku ujmowanej jako "baśń współczesna" czy "baśń dla
dorosłych" (S. Lem) będzie towarzyszyć koncepcja myślenia typu Logos/Mythos,
sformułowana przez Giselę Labouvie-Vief, co pozwoli zastanowić się nad źródłami
popularności fantasy wśród czytelników oraz funkcją tej konwencji literackiej w
kulturze.

Sylabusy
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2.

Fantasy: deﬁnicje, koncepcje teoretyczne (od strukturalistycznych po
światotwórcze), najważniejsze pojęcia i zjawiska. Badanie funkcji konwencji
fantasy w ujęciu mitograﬁcznym, ﬁlozoﬁcznym i antropologicznopsychologicznym. Analiza najważniejszych dla formowania się tego gatunku
przykładów twórczości oraz wybranych przykładów współczesnych (J.R.R. Tolkien,
U. K. Le Guin, T. Pratchett, J. Grzędowicz, B. Sanderson, J. Rowling i in.).

3.

Związki fantasy z tradycyjnymi gatunkami literackimi (np. mit, epos, baśń), innymi
konwencjami fantastycznymi (literatura science-ﬁction, literatura grozy) oraz
W1, W2, K1
zjawiskami z pogranicza literatury i innych dziedzin (historie alternatywne,
koncepcja światów możliwych)

4.

Porównawcza analiza wybranych utworów w świetle poznanych kategorii
światotwórczych: allotopie, allohistorie, historie alternatywne, wieloświaty, nurt
postapokaliptyczny (S. Clarke, P. Pullman, P. Bottero, N. Novik, M. Lawrence, T.
Brooks i in.)

W1, W2, U1, K1

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium z zagadnień
zaliczenie pisemne omówionych na wykładzie (I semestr), grupowy projekt badawczy (II
semestr)

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium z
projekt, prezentacja zagadnień omówionych na wykładzie (I semestr), grupowy projekt
badawczy (II semestr)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Portret - między malarstwem a literaturą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.6040cabe6a649.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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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
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego, - zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, - potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść
tekst literacki do innego dzieła sztuki, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę i metody badań literacko-malarskich,
rodzaje relacji zachodzących między dziełami
malarskimi i literackimi

PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne

W2

specyﬁkę gatunkową portretu jako gatunku
malarskiego i jego funkcjonowania w literaturze

PKO_K1_W09

zaliczenie pisemne

zanalizować i zinterpretować tekst literacki o tematyce
malarskiej oraz wybrane dzieła malarskie różnych
PKO_K1_U01,
epok, określić kompozycję, powiązać cechy
PKO_K1_U08
stylistyczne dzieła literackiego i malarskiego

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia wybranych zjawisk literackich
właściwych kulturze polskiej oraz analogicznych
aspektów w wybranych literaturach europejskich

PKO_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

podtrzymywania dialogu międzykulturowego,
zwłaszcza przez ocenę relacji literacko-malarskich
na przestrzeni wieków i współcześnie.

PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Zajęcia służą zarysowaniu problematyki relacji literacko-malarskich w świetle
różnych teorii badawczych oraz na konkretnym przykładzie portretu – jako
specyﬁcznej formy przedstawiania w malarstwie (gatunku) oraz jako gatunku i
motywu literackiego. Zajęcia skupią się na obu wariantach istnienia portretu w
sztuce, a także dostarczą podstawowych informacji na temat rozwoju techniki
portretowej i jej malarskich aspektów. Wiedza ta zostanie powiązana z analizą
dzieł literackich (a także ﬁlmowych i in.), w których portret został wykorzystany
jako istotny motyw. Relacja między sportretowaną osobą i jej konterfektem, a
często również autorem podobizny, niekiedy także – jej posiadaczem, w wielu
tekstach wykorzystana zostaje jako węzeł fabularny, źródło perypetii, motyw
ważny dla wymowy ideowej.

W1, W2, U1, K1, K2

Sylabusy
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Poszczególne bloki zajęć skupią się na zagadnieniach takich jak:
1. Relacje malarstwa i literatury oraz literatury i malarstwa - w ujęciu
teoretycznym i artystycznym.
2. Portret jako kategoria literacka i malarska; portret jako temat. Historia i rodzaje
portretów. Portret w fotograﬁi.
3. Motyw portretu fantastycznego w literaturze (m.in. w dziełach H. Walpole’a,
E.A. Poego, N. Żmichowskiej, K. Tołstoja, O. Wilde’a, S. Grabińskiego).

2.

W1, W2, U1, K1, K2

4. Portret jako interpretacja portretowanej postaci (m.in. w dziełach H. Jamesa, R.
Browninga, T. Hoopera).
5. Dzieła sztuki portretowej jako inspiracja dla innych tekstów kultury (m.in.
współczesne lektury portretu papieża Innocentego D. Velazqueza, wokół
"Dziewczyny z perłą" Vermeera).
6. Portret zbiorowy w sztuce holenderskiej i hiszpańskiej (wokół "Straży nocnej" i
"Las Meninas").

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test zaliczeniowy (po każdym semestrze) obejmuje materiał omówiony
podczas zajęć i składa się z 3-4 pytań otwartych, na które należy udzielić
zaliczenie pisemne odpowiedzi pisemnej. Osoby, które przekraczają limit nieobecności na
wykładach (4 w semestrze), otrzymują dodatkowe pytania. Ocena
końcowa uwzględnia oceny testów z I i II semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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(Auto)portret artysty z czasów nowoczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.604b71425bf37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest specjalistyczna wiedza o wybranych zagadnieniach polskiej literatury nowoczesnej w kontekście
literatury światowej; student może uzyskać wiedzę o powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, może uzyskać wiedzę o znaczeniu relacji sztuki i egzystencji, oraz o miejscu u roli biograﬁi i autobiograﬁi
w dziele i procesie twórczym w różnych dziedzinach sztuki, co łączy się ściśle ze specyﬁką literaturoznawstwa
porównawczego; słuchacz zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym,
w szczególności w kontekście innych sztuk (plastyka, muzyka, teatr, performans); wykrywa i określa zależności
oraz związki między tekstami literackimi a tekstem biograﬁi; ma świadomość znaczenia osobowości i biograﬁi
artysty dla rozumienia współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zna i rozumie dialektykę dystansu
i zaangażowania; umie przeanalizować konkretne realizacje społecznych ról artystów; potraﬁ zinterpretować
z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, artystycznym,
politycznym, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki; jest świadom(a)
roli artysty w integracji społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wybrane zagadnienia polskiej literatury nowoczesnej
w kontekście literatury światowej; powiązania między
różnymi zjawiskami kulturowymi; znaczenie relacji
sztuki i egzystencji; miejsce biograﬁi i autobiograﬁi
w dziele i procesie twórczym w różnych dziedzinach
sztuki,

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U08

zaliczenie na ocenę, esej

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykryć i określić zależności oraz związki między
tekstami literackimi a tekstem biograﬁi; wyjaśnić
znaczenie osobowości i biograﬁi artysty dla
rozumienia współczesnych zjawisk społecznych
i kulturowych, uchwycić dialektykę dystansu
i zaangażowania artysty nowoczesnego w procesach
społecznych i kulturowych; przeanalizować konkretne
realizacje społecznych ról artystów; zinterpretować
z zastosowaniem różnych metod utwór literacki,
umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
artystycznym, politycznym, kulturowym
i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego
dzieła sztuki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

omówienia roli artysty w integracji społecznej;
wyjaśnienia procesu twórczego jako formy społecznej
aktywności człowieka nowoczesnego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do ćwiczeń

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

analiza problemu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia mają charakter monograﬁczny - dotyczą wybranego problemu kultury
nowoczesnej: (auto)biograﬁi artysty jako fenomenu artystycznego, kulturowego i
społecznego; uporządkowanie proponowanego materiału stanowi syntezę ujęcia
problemowego i chronologicznego. Poszczególne tematy łączą się z
wyorębnionymi problemami, ujętymi w porządku chronologicznym.
1) (Auto)biograﬁa aertysty jako fenomen egzystencjalny nowoczesnej antropologii
zachodniej;
2) Antyczne i renesansowe tradycje biograﬁi i autobioigraﬁi artysty jako formy
literackiej i zjawiska kulturowego;
3) Romantyczne źródła nowoczesnego ujęcia relacji egzystyencja - twórczość;
4) Mitologia artysty jako zjawisko w kulturze nowoczesnej; związek legend i
biograiﬁ artystów z rozwojem mediów i komunikacji społecznej;
5) Modernistyczny styl bycia artystą a literackie ujęcie egzystencji; psychologia
procesu twórczego i jej związek z nowczesną koncpecją czlowieka;

1.

W1, U1, K1

6) Polityczne i społeczne role (oraz misje) artystów od XIX do XXI wieku;
7) Artysta współczesny wobec mód, rynku sztuki, reklamy i instytucji medialnych;
8) Doświadczenie twórczości w biograﬁi i autobiograﬁi artysty;
9) Poetyka i retoryka autobiograﬁi artystycznej;
10) Nowoczesna biograﬁa jako dzieło artystyczne, zjawisko medialne i towar;
miejsce powieści o artyście w najnowszej literaturze światowej
11) Antropologia i psychologia tworczości jako aspekty biograﬁi i autobiograﬁi;
12) (Auto)kreacja - biograﬁa w kontekście różnych nurtów współczesnej
historiograﬁi.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna o wybranym dziele (auto)biograﬁcznym

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium z lektur
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć (czytanie lektur)

Sylabusy
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"Złoty łańcuch kultury". Filozoﬁczne koncepcje kultury od Vica i Herdera
po Baudrillarda
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.620f544629094.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów/ek z powstaniem i rozwojem ﬁlozoﬁi kultury w myśli zachodnioeuropejskiej, od przełomu
XVII i XVIII wieku (Vico; Herder) aż po koniec wieku XX

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe teksty z obszaru dyscypliny: ﬁlozoﬁa
kultury.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

okoliczności powstania ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad
kulturą i jej przemiany, a także podstawowe pojęcia
ﬁlozoﬁczne, wykorzystywane w tej odmianie myśli
ﬁlozoﬁcznej.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

interpretować tekst ﬁlozoﬁczny/teoretyczny,; wyciągać PKO_K1_U01,
własne wnioski na jego podstawie.
PKO_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

analizować pojęcia, twórczo porównywać różne
koncepcje.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

brać udziału w dyskusji, pracować w zespole nad
wybranymi zagadnieniami.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedstawienia wybranych zagadnień ustnie
i na piśmie, samodzielnego wyciągania wniosków
brania udziału w dyskusji, pracy w zespole nad
wybranymi zagadnieniami

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

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, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

analiza problemu

30

analiza badań i sprawozdań

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.

Powstanie ﬁlozoﬁi kultury i jego okoliczności. Przednowożytne, ﬁlozoﬁczne
konceptualizacje działalności człowieka jako: polityki, paidei, fronesis, "cultus".

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Myśl ﬁlozoﬁczna Giambattisty Vica: koncepcja il mondo civile, cykliczne
rozumienie historii, powstania ludzkich społeczeństw oraz ich instytucji. Koncepcja
genezy języka.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Współczesne interpretacje myśli Vika przez Isaiaha Berlina i Roberta Esposita.
Vico jako patron ﬁlozoﬁi kultury, myśli Hegla, Marksa oraz przełomu
antypozytywistyczznego (Berlin). Pojęcia immunitas, communitas i auctoritas
Esposita w zastosowaniu do myśli Vica. Moment teologiczno-polityczny. Koncepcje
polityki Esposita.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Koncepcja kultury, człowieczeństwa, oświecenia i rozumności w myśli Herdera.
Pojęcia ducha narodu, metaforyka organiczna i jej znaczenie. Kultura jako "złoty
łańcuch" oraz moment "drugich narodzin" człowieka.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Kant i jego koncepcja oświecenia jako wyjścia człowieka z "zawinionej
niedojrzałości". Filozoﬁa praktyczna Kanta, jego myśl polityczna. Koncepcja
władzy sądzenia.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Michel Foucault jako interpretator Kanta. Ontologia współczesności. "Malarz życia
współczesnego" Baudelaire'a jako manifest nowoczesnej postawy heroicznej wg
Foucaulta. Koncepcja kultury Foucaulta ze "Słów i rzeczy" oraz teorie
biopolityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

Współczesne obrachunki z oswieceniem Oświecenie i jego dialektyka wg Adorna i
Horkheimera. Cienie oświeceniowego rozumu zamienionego w mit. Rozum
instrumentalny. Odyseusz jako prototyp podmiotu mieszczańskiego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

Schiller i "Listy o estetycznym wychowaniu człowieka". Popęd gry miedzy
popędem rozumu a popędem natury. Mediacyjna rola piękna. Grecki ideał
człowieczeństwa. Krytyka nowoczesnego rozbicia władz poznawczych człowieka.
Jacques Ranciere jako interpretator Schillera. Polityczność literatury i kultury u
Ranciere'a.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.

Rousseau i jego krytyka kultury. Rousseau a Kant wg Cassirera. Starobinski jako
interpretator Rousseau. Rousseau a myśl dialektyczna XIX wieku.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

"Fenomenologia ducha" Hegla: struktura i istota ruchu fenomenologicznego.
Dialektyka pana i sługi. Kultura jako etap rozwoju ducha wyobcowanego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.

Marksistowska koncepcja kultury Lukasca. Lukacs jako interpretator Hegla.
Pojęcia wyobcowania, Totalitaet, sprzeczności społeczeństwa mieszczańskiego i
antynomii kultury.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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12.

Krytyka kultury końca XIX w. : Nietzsche. Ideał człowieka dostojnego vs. człowiek
pospolity, krytyka liberalizmu i formacji mieszczańskiej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

13.

Koncepcje kultury na gruncie neokantyzmu przełomu XIX i XX wieku. Aksjologia
Rickerta, formy symboliczne Cassirera. Koncepcja zycia i ducha obiektywnego u
Diltheya.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

14.

Georg Simmel i tragizm kultury. Rola kultury jako siły spajającej w
zdezintergrowanym świecie ducha.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

15.

Freud i kultura jako źródło cierpień. Pojęcia wyparcia i nad-ja oraz sublimacji.
W1, W2, U1, U2, U3, K1
Nawiązania do Freuda w myśli kontrkulturowej połowy XX wieku: Herbert Marcuse.

16.

Koncepcje kultury na gruncie myśli ponowoczesnej. Symulacja Baudrillarda i
społeczeństwo przejrzyste Vattima. Społeczeństwo spektaklu Deborda.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
podejście do egzaminu;prezentacja ustna;
obecność na zajęciach; aktywność podczas
zajęć.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
podejście do egzaminu; prezentacja podczas
zajęć; aktywny udział w zajęciach.
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Kulturowa historia XIX wieku. Literatura i cywilizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.620f5731828cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami kultury XIX wieku i prezentacja najważniejszych prądów
intelektualnych i zjawisk artystycznych w kontekście przemian cywilizacyjnych epoki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

procesy kulturowe zachodzące w kulturze europejskiej
XIX w.

PKO_K1_W06

esej

PKO_K1_U01

esej

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i interpretować zjawiska kultury XIX
wieku oraz postrzegać je w kontekście współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

twórczej interpretacji dziedzictwa minionych epok

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

60

przeprowadzenie badań literaturowych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziewiętnastowieczność: między tradycją a nowoczesnością. Wiek rewolucji:
procesy społeczne a industralizacja. Wiek narodów: między patriotyzmem a
nacjonalizmem; Wiek burżuazji: mieszczańska stabilność i przemysłowa
destabilizacja;

W1, U1, K1

2.

Wiek czytelnictwa: między gazetą a powieścią. Narodziny kultury popularnej i
masowego czytelnictwa. Powieść: zwierciadło epoki i narzędzie społecznej
transformacji. Literatura a globalizacja w wieku imperiów.

W1, U1, K1

3.

Dziewiętnastowieczne procesy emancypacyjne. Literackie ujęcia wykluczenia ze
względu na płeć, rasę lub miejsce w hierarchii społecznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładach; Przygotowanie eseju zaliczeniowego (propozycje
tematów zostaną podane przez prowadzącą)

esej

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach; przygotowanie pracy zaliczeniowej (propozycje
tematów zostaną podane przez prowadzącą)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach historii i kultury XIX wieku.

Sylabusy
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Relacje kina i literatury: techniki ﬁlmowe a strategie literackich adaptacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.620f5b948bd26.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kategoriami z zakresu teorii, analizy
i interpretacji ﬁlmu, a także praktyczna nauka analizy i interpretacji dzieła ﬁlmowego.

C2

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych technik i strategii ﬁlmowych (kadrowanie, montaż, CGI, kino
interaktywne) oraz ich wpływu na praktyki adaptacji.

C3

Celem kursu jest przedstawienie teorii adaptacji literackich (np. autorstwa Alicji Helman) oraz analiza wybranych
adaptacji literatury (ﬁlmowych oraz serialowych).

C4

Celem kursu jest wskazanie na interdyscyplinarne relacje między literaturą, kinem oraz innymi sztukami
audiowizualnymi pod kątem określania ich ekwiwalencji semiotycznych.

C5

Celem kursu jest prezentacja teorii kulturoznawczo-ﬁlozoﬁcznych, które określają współczesne strategie ﬁlmowe
powiązane z literaturą (koncepcja retro krytycznego, teorie afektywne, posthumanizm i transhumanizm).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Najważniejszą terminologię związaną z analizą
i interpretacją ﬁlmu (kadr, plan, motion capture, green
screen, etc.) w kontekście adaptacji literatury.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W2

Istotne koncepcje, teorie i strategie ﬁlmowe związane
z poetyką oraz historią literatury polskiej
i zagranicznej, a także kontekst produkcyjnodystrybucyjny funkcjonowania kina.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W02,
PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W3

Konteksty ﬁlozoﬁczne, kulturoznawcze
i medioznawcze stanowiące narzędzia
interdyscyplinarnej interpretacji dzieła ﬁlmowego,
z naciskiem na adaptacje literatury.

PKO_K1_W03,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U1

dokonać w formie krótkiej pracy pisemnej analizy oraz
interpretacji dzieła ﬁlmowego z wykorzystaniem
narzędzi badań medioznawczych, narratologicznych,
ﬁlozoﬁcznych oraz kulturoznawczych;

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

esej

U2

wskazać na różne nurty i tendencje z zakresu teorii
i historii kina (np. kino autorskie, kino interaktywne,
slow cinema, ekspresjonizm i surrealizm ﬁlmowy)
w odniesieniu do strategii adaptowania literatury;

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U02,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U3

przygotować w zespole prezentację multimedialną lub
wideo-esej na wcześniej rozpoznany i zbadany temat,
a także przedstawić zrealizowany przez siebie projekt
w grupie dyskusyjnej;

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do świadomej oceny dzieła
PKO_K1_K04,
ﬁlmowego (polskiego oraz zagranicznego) w formie
PKO_K1_K05,
publicznego wystąpienia (prezentacja oraz dyskusja)
PKO_K1_K06
oraz w pełniąc rolę recenzenta poszczególnych ﬁlmów.

projekt, esej
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K2

Student jest świadom integracyjnej oraz edukacyjnej
roli kina, w tym przede wszystkim adaptacji literatury
w kluczu narodowym (natywizacja) oraz lokalnym
(kino mniejszości etnicznych).

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie projektu

25

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych pojęć i kategorii z zakresu analizy
oraz interpretacji dzieła ﬁmowego, najważniejszych metod analizy ﬁlmu oraz
prymarnych koncepcji i teorii ﬁlmoznawczych. W czasie zajęć zostaje także
przedstawiona problematyka związana z powstaniem, rozwojem i
funkcjonowaniem kina oraz eksperymentów ﬁlmowych w w przestrzeni społeczno
kulturowej. Problematyka ta obejmuje wiedzę na temat strategii adaptacji
literatury, powiązań między kinem i różnymi nurtami ﬁlozoﬁcznokulturoznawczymi (w tym np. psychoanaliza kina, kognitywistyczne ujęcia odbioru
ﬁlmu), mechanizmamów produkcyjno-dystrybucyjnych (konwergencja rynku,
franczyzy, polityki streamingowania produkcji ﬁmowych, nowe gatunki ﬁlmowe
rozwijające się za sprawą platform społecznościowych).

W1, W2, W3, U2, K1

2.

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu interdyscyplinarnych powiązań
między kinem, literaturą oraz innymi mediami audiowizualnymi. W czasie zajęć
zostaną przedstawione różne rodzaje i typologii adaptacji literatury, zostaną
omówione róże strategie renarratywizacji literatury w kinie (narracja
niewiarygodna, fokalizacja, etc.), a także przykłady ekwiwalencji semiotycznych.
Problematyka obejmuje także zagadnienie natywizacji pierwowzoru literackiego
na rynki niszowe, narodowe oraz globalne i rolę kina w integracji wspólnot
społeczno-kulturowych.

W3, U1, U2, K2

3.

Zajęcia przygotowują do samodzielnej selekcji materiału badawczego,
sformułowania problemu badawczego i pogłębionej analizy wybranego tematu z
zakresu interpretacji i analizy ﬁlmu w formie pracy pracy pisemnej. Umożliwiają
także wykonanie projektu i prezentację wykonanych badań w grupie dyskusyjnej.
Problematyka ta obejmuje zapoznanie studentów ze specyﬁką recenzji ﬁlmowej,
eseju ﬁlmowego oraz wideo-eseju.

W1, W2, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - w pierwszym semestrze
zaliczenie kolokwium sprawdzającego wiedzę przedmiotową;

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
W drugim semestrze warunkiem zaliczenia kursu jest: napisanie krótkiego
eseju/recenzji ﬁlmowej oraz wykonanie w grupie projektu zaliczeniowego;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiającym samodzielną lekturę tekstu
naukowego.

Sylabusy
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Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora i podstawy
kreatywnego pisania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.620f5db89badc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uczestnik/uczestniczka kursu zna kompetencje redaktora(-rki) i wie jak współpracować z pisarzem(-rką) .

C2

Student/ka zyskuje podstawowe umiejętności związane z redakcją tekstu.

C3

Jest świadom(a) misji kulturotwórczej wydawcy.

C4

Ma świadomość rynkowych zależności między książką tradycyjną, audiobookiem i ebookiem.

C5

Potraﬁ przygotować kalkulację książki.

C6

Potraﬁ przygotować plan wydawniczy.

C7

Rozpoznaje najważniejsze trendy branży wydawniczej, wydawnictwa i największe bestsellery.

C8

Wie jak funkcjonuje wydawnictwo.

C9

Wie jak przebiega proces wydawniczy.

C10

Zyskuje aktualną wiedzę na temat rynku książki w Polsce i na świecie.

C11

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu kreatywnego pisania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

trendy, problemy i wyzwania, jakie współcześnie stoją
przed branżą wydawniczą.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

\kompetencje redaktora(-rki) i wie, jak wygląda proces
wydawniczy, od inicjowania aż po wdrażanie strategii
marketingowych.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

wskazać trendy obecne w branży wydawniczej,
rozpoznaje najważniejsze wydawnictwa i bestsellery
ostatnich lat;

PKO_K1_U04,
PKO_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

rozpoznawać podstawowe problemy obecne
w propozycjach wydawniczych

PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U05,
PKO_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

stworzyć plan wydawniczy, przygotować prezentację
książki i zarys strategii marketingowej

PKO_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U4

zaimplementować podstawowe zmiany redakcyjne
w tekście

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

U5

stosować podstawowe zabiegi narracyjne i retoryczne
w celu projektowania emocji czytelniczych.

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

zastosowania wiedzy zdobytej na kursie w pracy
w wydawnictwie lub/i agencji literackiej
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K2

zaprezentowania pomysłów wydawniczych i strategii
pracy z tekstami literackimi przed większym
audytorium

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K3

podjęcia pierwszych prac redakcyjnych nad tekstem

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

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
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia dotyczą tego, jak funkcjonuje polski rynek książki. W pierwszej kolejności
studenci(-tki) zyskają wiedzę o wydawnictwach, ich proﬁlach, ofertach
wydawniczych i sposobach działania. Później zostaną przeprowadzeni przez cały
proces wydawniczy - od strategii poszukiwania nowych tytułów i autorów, przez
kwestie formalne i procesy redakcyjny, produkcyjny i promocyjny, aż do recepcji
premiery i tego, jakich kryteriów używamy, by mierzyć jej sukces.

W1, W2, U1, U3, K1, K2

2.

Część kursu poświęcona będzie kwestiom warsztatowym: temu, jakie
kompetencje ma redaktor, jak daleko może i powinien ingerować w tekst, a czego
absolutnie nie wolno mu robić. Część polegać będzie na pracy z samymi tekstami,
a także rozwijaniu miękkich umiejętności związanych z kreatywnym pisaniem.
Studenci(-tki) nauczą się rozpoznawać najczęstsze problemy obecne w
propozycjach wydawniczych, podnosić jakość tekstów, kształować ich strukturę,
pomagać w tworzeniu planu pracy pisarskiej, kreowaniu postaci oraz formowaniu
indywidualnego spójnego stylu autora.

U2, U4, U5, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych przez
projekt, prezentacja prowadzącego zajęcia; - przygotowanie prezentacji; - stworzenie projektu
wydawniczego; - zaliczeniowa praca redakcyjna z tekstem.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych
przez prowadzącego zajęcia; - przygotowanie prezentacji; przygotowanie projektu wydawniczego; - przeprowadzenie
wstępnej redakcji tekstu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadzący: Maciej Makselon
Maciej Makselon jest redaktorem inicjująco-prowadzący w wydawnictwie W.A.B., wcześniej pracował w biurze promocji
wydawnictwa Znak. Jest mówcą TEDx, uczy kreatywnego pisania, gościnnie prowadził zajęcia na uniwersytetach Śląskim,
Łódzkim i Warszawskim. W ciągu ostatnich kilku lat zainicjował i poprowadził kilka bestsellerów (w tym jedne z najlepiej
sprzedających się książek 2019, 2020 i 2021 roku w Polsce) i świetnie przyjętych debiutów (m.in. Taśmy rodzinne Macieja
Marcisza czy Emigrację Malcolma xD). Opiekuje się kilkudziesięcioma autorami, m.in. Salcią Hałas (laureatką Nagrody
Literackiej Gdynia, nominowaną do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody im. Witolda Gombrowicza), Anną Ciarkowską,
Magdaleną Kostyszyn czy Ludmiłą Annanikową (laureatką Nagrody im. Teresy Torańskiej, nominowanej do Grand Pressa).
Poza rodzimym wydawnictwem współpracuje jako niezależny redaktor, m.in. z Anną Cieplak (laureatką Nagrody im. Witolda
Gombrowicza oraz Nagrody im. Josepha Conrada, nominowaną do Paszportów Polityki) czy Szymonem Jadczakiem
(Dwukrotnym laureatem Grand Pressa).

Sylabusy
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Literatura powszechna XVI-XVII wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585569055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury europejskiej od początku XVI do końca XVII wieku, zwłaszcza
literatury angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej

C2

przekazanie wiedzy o różnych sposobach analizy i interpretacji tekstów literackich w perspektywie
komparatystycznej

C3

przekazanie wiedzy o różnych kontekstach kulturowych, historycznych i ﬁlozoﬁcznych przydatnych
w samodzielnej interpretacji tekstów wczesnonowożytnych

C4

zapoznanie studentów ze zjawiskiem wielokulturowości pozwalającym pielęgnować ideę dialogu
międzykulturowego i społecznego

C5

uświadomienie studentom znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych

C6

uświadomienie studentom roli literatury w integracji społecznej i zachęcenie ich do aktywnego
współuczestniczenia w tym procesie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

przemiany zachodzące w obrębie literatury
europejskiej w dobie wczesnej nowożytności (XVI - XVII
PKO_K1_W01,
wiek), dominujące prądy estetyczne, najważniejsze
PKO_K1_W06
konteksty ﬁlozoﬁczne, historyczne uwarunkowania
literatury w różnych krajach

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

dzieła najważniejszych twórców tego czasu, konteksty
istotne dla ich analizy i interpretacji w perspektywie
porównawczej

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zjawisko uniwersalizmu literatury nowołacińskiej
(Respublica litteraria), okoliczności i uwarunkowania
narodzin literatur w językach wernakularnych

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować i interpretować wybrane
dzieła z literatury wczesnej nowożytności, osadzając je
w szerszym kontekście kulturowym, ﬁlozoﬁcznym

PKO_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

opisywać zjawiska estetyczne i kulturowe
w kontekście różnych literatur europejskich tego czasu PKO_K1_U01
z uwzględnieniem swoistości każdej z nich

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury wczesnej nowożytności

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

pielęgnowania idei dialogu międzykulturowego
i społecznego

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Wprowadzenie: specyﬁka literatury wczesnej nowożytności, zmierzch
uniwersalizmu literatury łacińskiej, narodziny literatur w językach wernakularnych
(narodowych), ich uwarunkowania historyczne i kulturowe, przełom
humanistyczny, antropologia humanistyczna, homo faber, "sztuka bycia
człowiekiem", idea człowieka jako mikrokosmosu odbijającego w sobie
makrokosmos, godność (dignitas) i marność (vanitas) jednostki ludzkiej, programy
Reformacji, przeobrażenia ﬁlozoﬁi na przełomie XVI i XVII wieku, narodziny
racjonalizmu i empiryzmu nowożytnego, odrodzenie sceptycyzmu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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2.

Poezja wczesnej nowożytności: tradycje, inspiracje antyczne, programy (Plejada),
preferowane gatunki (sonet), petrarkizm i antypetrarkizm, główni przedstawiciele,
uwarunkowania społeczne i kulturowe poezji, uwikłania polityczne twórczości
poetyckiej, angielska poezja „metaﬁzyczna”, konceptyzm i "dowcip", poetyka
francuskiego klasycyzmu (préciosité)

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

3.

Formy narracyjne i proza w dobie wczesnonowożytnej: adoksograﬁa Erazma z
Rotterdamu (Pochwała Głupoty), projekt idealnej społeczności (Utopia) Thomasa
More’a, proza pikarejska (łotrzykowska), groteska (François Rabelais), narodziny
eseju i jego wyznaczniki gatunkowe (Michel de Montaigne), gatunki, tradycje i
eksperymenty z narracją (Cervantes), uwarunkowania historyczne i kulturowe,
motywy autotematyczne, metaliterackie

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

4.

Theatrum mundi: gatunki i formy dramatyczne wczesnej nowożytności, inspiracje
antyczne i średniowieczne, główni przedstawiciele dramatu, znaczenie i
metamorfozy motywu „teatru świata”, motywy jawnej teatralności („teatr w
teatrze”), uwarunkowania kulturowe, historyczne, ﬁlozoﬁczne, zjawisko
teatralizacji życia politycznego i społecznego, synkretyzm gatunkowy (łączenie
wątków komediowych z tragicznymi)

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pisemne kolokwium obejmujące zagadnienia omawiane podczas wykładu
w I semestrze; obowiązuje znajomość lektur omawianych w trakcie
zaliczenie na ocenę
wykładu. Ocena z kolokwium jest podstawą zaliczenia I semestru; wlicza
się ją również do oceny końcowej

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia omawiane w II semestrze;
obowiązuje znajomość lektur obowiązkowych i 5 utworów z listy
dodatkowej. Przy ocenie końcowej bierze się pod uwagę ocenę z
pisemnego kolokwium z I semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
(1) zainteresowanie literaturą i kulturą wczesnonowożytnej Europy,
(2) zainteresowanie metamorfozami ﬁlozoﬁi na przełomie XVI i XVII wieku,
(3) pragnienie poszerzenia wiedzy o literaturze o nowe konteksty literackie, ﬁlozoﬁczne.

Sylabusy
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Literatura powszechna XVIII-XIX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585813335.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze światowej, zwłaszcza europejskiej, końca XVIII
i pierwszej pierwszej połowy XIX wieku oraz zbudowanie świadomości znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych (zwłaszcza dziedzictwa
romantyzmu); zrozumienie idei wielokulturowości, pozwalającej pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego.
Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi; zna podstawowe
metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem
różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym, - jest
świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie; potraﬁ
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy
w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

kulturę duchową i materialną oraz myśl ﬁlozoﬁczną
preromantyzmu i romantyzmu

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

najważniejsze tematy, idee, problemy, gatunki końca
XVIII i pierwszej połowy XIX w.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa porównawczego

PKO_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej drugiej połowy XVIII i pierwszej
XIX wieku i zdaje sobie sprawę ze znaczenia
dziedzictwa kulturowego dla współczesnej tożsamości
kulturowej

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne głównie dla
europejskiego kręgu kulturowego, od drugiej połowy wieku XVIII po połowę wieku
XIX. Dotyczy zatem: po pierwsze zjawisk wchodzących w obręb oświecenia, ale
stanowiących w jego obrębie przeciwprądy, wyłamujących się z głównego nurtu i
przygotowujące romantyzm; po drugie – tych, które zaliczane są do romantyzmu,
stanowiącego centrum tego wykładu. W ramach pierwszej części omówione
zostaną takie zjawiska jak sentymentalizm, russoizm, sternizm, poezja nocy i
grobów, powieść gotycka, osjanizm i youngizm, Burza i Napór, werteryzm i
związany z nim weltschmerz (Werter, Obermann, Adolf, René, Jakub Ortis). W
ramach części drugiej analizie poddane zostaną przyczyny i symptomy przełomu
romantycznego, omówione zostaną manifesty romantyzmu, ze szczególnym
uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania romantyzmu, jego specyﬁki w
poszczególnych krajach i kręgach kulturowych (romantyzm niemiecki, angielski,
francuski, włoski, słowiański, amerykański…). Istotnym kryterium porządkującym
materiał będzie również kryterium pokoleniowe decydujące o
wewnątrzromantycznych polemikach (pokolenia: profetów, Magów i
rozczarowanych „dzieci wieku”).

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Sylabusy
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Podstawą systematyzacji treści zajęć będą wybrane wątki ideowe i tematyczne
oraz zjawiska estetyczne (poezja romantyczna, geniusz, natchnienie, miłość
romantyczna, polityczność, mesjanizm, fantastyka, choroba wieku, orientalizm,
kryzys egzystencjalny, mistycyzm, kalokagatia...), wokół których krystalizowała
się kultura końca XVIII i początku XIX wieku. Prezentowane będą one w układzie
chronologiczno-gatunkowym oraz z podziałem na literatury narodowe, zjawiska
literackie i kulturowe. Omawiane dzieła literackie (prozatorskie, dramatyczne i
poetyckie) zostaną powiązane z informacjami na temat wydarzeń historycznych,
politycznych, kultury materialnej (w tym dzieł sztuki: malarskiej, architektury,
rzeźby, muzyki.

2.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy pisemnej (test z pytaniami otwartymi
obejmujący materiał z wykładu oraz lektury obowiązkowe omówione w I
zaliczenie pisemne
semestrze); do uzyskania pozytywnej oceny niezbędne co najmniej 50%
poprawnych odpowiedzi.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte, problemowe): wymaga
znajomości materiału omówionego w czasie wykładu oraz
znajomości wszystkich lektur obowiązkowych i wybranych (wg
własnych preferencji) lektur dodatkowych. Ocena pozytywna
powyżej 50% poprawnych odpowiedzi. Do oceny końcowej z
przedmiotu wlicza się także ocena z zaliczenia I semestru.

186 / 241

Literatura powszechna XIX-XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1586091959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - zna
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, - ma świadomość znaczenia
wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa porównawczego.

PKO_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zanalizować i zinterpretować wybrane teksty literatury
światowej 2 połowy XIX i początku XX wieku,
osadzając je na tle prądu, zjawisk kultury właściwej im
epoki, a także wiążąc z innymi dziełami sztuki
i koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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.

Wykład z literatury powszechnej obejmuje zjawiska charakterystyczne głównie dla
europejskiego kręgu kulturowego, począwszy od połowy XIX wieku (wraz z
niezbędnym tłem literatury przed 1848) aż po wybuch I wojny światowej.
Podstawą systematyzacji treści zajęć będzie pojęcie prądu oraz wybrane wątki
ideowe i tematyczne, wokół których krystalizowała się literatura tej epoki. Każda z
tendencji pokazana zostanie na materiale wybranym z literatury niemieckiej,
francuskiej, włoskiej, rosyjskiej, amerykańskiej, a w niektórych aspektach również
skandynawskiej, czy wybranych języków słowiańskich. Prezentowane w układzie
chronologiczno-gatunkowym oraz z podziałem na literatury narodowe, zjawiska
literackie i kulturowe obejmą charakterystykę: realizmu, naturalizmu,
modernizmu, symbolizmu; poetyckie programy i kierunki (parnasizm,
impresjonizm, ekspresjonizm), światopogląd i estetykę dekadentyzmu.

W1, W2, U1, K1

2.

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

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie zajęć na podstawie pracy pisemnej (test z pytaniami otwartymi
obejmujący materiał z wykładu oraz lektury obowiązkowe omówione w I
zaliczenie pisemne
semestrze); do uzyskania pozytywnej oceny niezbędne co najmniej 50%
poprawnych odpowiedzi.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytania otwarte, problemowe): wymaga znajomości
materiału omówionego w czasie wykładu oraz znajomości wszystkich
lektur obowiązkowych i wybranych (wg własnych preferencji) lektur
dodatkowych. Ocena pozytywna powyżej 50% poprawnych odpowiedzi. W
ocenie końcowej z przedmiotu uwzględniona jest także ocena z zaliczenia
I semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla studentów:
- ﬁlologii polskiej nauczycielskiej,
- polonistyki antropologiczno-kulturowej,
- polonistyki-komparatystyki.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literatura powszechna XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1585571738.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - zna
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, - ma świadomość znaczenia
wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, zna i rozumie ideę wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa porównawczego.

PKO_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej pierwszej połowy XX wieku, zdaje
sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

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

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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.

Pojęcie literatury powszechnej - światowej - uniwersalnej. Uwarunkowania
historyczne i metodologiczne. Genologia w literaturze XX wieku.

W2, U1, K1

2.

Źródła poezji XX wieku - koncepcja H. Friedricha.

W1, W2, U1, K1

3.

Narodziny awangardy poetyckiej (przełom 1909 roku)

W1, W2, U1, K1

4.

Kierunki poetyckie: dadaizm, futuryzm, ekspresjonizm, akmeizm, imagizm,
imażynizm, surrealizm, neosymbolizm, klasycyzm

W1, W2, U1, K1

5.

Źródła powieści XX wieku - od konwencji realistycznej do modernizmu (T. Mann,
M. Proust)

W1, W2, U1, K1

6.

James Joyce i jego wpływ na prozę XX wieku

W1, W2, U1, K1

7.

Grupa Bloomsbury i wybrani pisarze angielscy (Huxley, Orwell, Lawrence)

W1, W2, U1, K1

8.

Herman Hesse i jego wpływ na kulturę XX wieku

W1, W2, U1, K1

9.

Uwarunkowania i przemiany prozy austriackiej (Kafka, Musil, Broch, Bernhard)

W1, W2, U1, K1

10.

Proza amerykańska – od straconego pokolenia do bitników

W1, W2, U1, K1

11.

Egzystencjalizm i jego kontestatorzy (relacja Sartre-Camus)

W1, W2, U1, K1

12.

Francuska „nowa powieść” i jej kulturowe zaplecze

W1, W2, U1, K1

13.

Realizm magiczny i surrealizm w prozie

W1, W2, U1, K1

14.

Przemiany teatru w XX wieku

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy egzaminacyjnej
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Literatura powszechna XX-XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.13F0.1586092729.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi,

C2

Student ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia współczesnych zjawisk
społecznych i kulturalnych,

C3

Student zna i rozumie współczesny kształt idei wielokulturowości pozwalającej pielęgnować ideę dialogu
międzykulturowego i społecznego,

C4

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

C5

Student jest świadom(a) roli współczesnej literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym
procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

znaczenie kontekstu literatur narodowych dla
literaturoznawstwa porównawczego.

PKO_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

PKO_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny miejsca literatury polskiej na tle kontekstu
literatury światowej drugiej połowy XX wieku
i pierwszych dekad XXI wieku, zdaje sobie sprawę
ze znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs poświęcony będzie literaturze drugiej połowy XX wieku (od lat 60.) i
pierwszych dekad XXI wieku. Analizowane będą kluczowe problemy literatury tego
czasu w kilku przekrojach, z uwzględnieniem najistotniejszych nurtów, zjawisk,
W1, W2, U1, K1
nazwisk, wydarzeń (kulturowych, społecznych, politycznych) wpływających na
kształt literatury i kultury współczesnej.

2.

Literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature - jak
mówić o współczesnej literaturze powszechnej?

W1, W2, U1, K1

3.

Centra i peryferia, kanony i antykanony, krytycy i znawcy. Jak (i po co) czytać
światową literaturę współczesną?

W1, W2, U1, K1

4.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd historyczny.

W1, W2, U1, K1

5.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd geograﬁczny.

W1, W2, U1, K1

6.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd problemowy.

W1, W2, U1, K1

7.

Literatura drugiej połowy XX i XXI wieku - przegląd gatunkowy.

W1, W2, U1, K1

8.

Literatura w polisystemie kulturowym.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pisemne kolokwium obejmujące lektury obowiązkowe oraz zagadnienia
omawiane podczas wykładu w pierwszym semestrze. Ocena z kolokwium
zaliczenie na ocenę
jest podstawą zaliczenia pierwszego semestru; wlicza się ją również do
oceny końcowej.

Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmujący lektury obowiązkowe, lektury dodatkowe
oraz zagadnienia omawiane w drugim semestrze. Przy ocenie końcowej
bierze się pod uwagę ocenę z pisemnego kolokwium z pierwszego
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla studentów:
- ﬁlologii polskiej nauczycielskiej,
- polonistyki antropologiczno-kulturowej,
- polonistyki-komparatystyki,
- innych kierunków.

Sylabusy
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Współczesne życie literackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.120.1585754870.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie specjalistycznej wiedzy o literaturze polskiej i instytucjach tworzących ramy jej funkcjonowania
w życiu społecznym,

C2

przekazanie wiedzy o wzajemnych powiązaniach aktorów pola literackiego – instytucji kultury, czasopism,
środowisk, wydawnictw, festiwali, nagród literackich i innych,

C3

świadomość przemian historycznoliterackich i historycznych dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk
społecznych i kulturalnych,

C4

uświadomienie znaczenia roli literatury w integracji społecznej i aktywnego współuczestnictwa w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze zmiany w polu literatury po 1989 roku
(instytucje kultury, wydawnictwa, wydarzenia,
festiwale, media, portale, pisma, marki), rozumie ich
wpływ na życie literackie oraz stojące za ich
działaniem procesy, w tym konteksty społecznohistoryczne

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03

prezentacja

W2

podstawowe pojęcia z socjologii literatury oraz
wybrane metody badania relacji literatury z rynkowomedialnymi kontekstami.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W06

prezentacja

W3

najważniejsze dyskusje i debaty wokół najnowszej
literatury, krytyki, funkcjonowania pola literackiego
w przestrzeni medialnej i wybranych dzieł literackich

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03

prezentacja

U1

wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu socjologii,
teorii i ekonomii kultury do analizy twórczości
literackiej i życia literackiego; potraﬁ dostrzec
i poddać krytycznej ocenie złożone relacje kultury,
pola literackiego i ekonomii.

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

prezentacja

U2

analizować wypowiedzi medialne, promocyjne
i krytyczne, dostrzegając ich związki
z uwarunkowaniami instytucjonalno-rynkowymi

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04

prezentacja

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego uczestnictwa – jako odbiorca, badacz
i krytyk – w życiu literackim i kulturalnym,
dostrzegając instytucjonalny charakter literatury
i głębokie związki ze społeczeństwem, mediami
i ekonomią.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przemiany pola literackiego po roku 1989: zmiana uwarunkowań rynku
wydawniczego i struktury ekonomicznej:
• formacje i środowiska literackie; przeobrażenia sfery medialnej i rozwój nowych
mediów;

1.

W1, W2, U1, K1

• zmiany technik i kanałów dystrybucji kapitału ekonomicznego, społecznego,
kulturowego, symbolicznego (rys historyczny najważniejszych nagród literackich i
instytucji kultury);
• elementy wiedzy o życiu literackim w PRL.
2.

Konteksty teoretyczne (historycznoliterackie, ﬁlozoﬁczne, krytyczne),
najważniejsze dyskursy i pojęcia socjologii literatury (np. teksty Pierre'a Bourdieu,
Janusza Sławińskiego, Przemysława Czaplińskiego, Laury J. Miller).

W1, W2, U1, K1

3.

Szczegółowe analizy instytucji i działań literackich związanych z Krakowem (np.
program Krakowa Miasta Literatury UNESCO i inne działania miejskie, Biblioteka
Kraków, Fundacja Wisławy Szymborskiej wraz z nagrodą poetycką i inne).

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Omówienie instytucji, grup, nagród, festiwali i środowisk literackich w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wybrane dyskusje o literaturze po 1989 roku – omówienie najnowszych zjawisk i
dyskursów krytycznych na przykładach debat o prozie i poezji; przemiany statusu
literatury, typów czytelników i czytelniczek; konteksty zmieniających się
oczekiwań wobec literatury.

W1, W3, U1, U2, K1

6.

Wprowadzenie w tematykę funkcjonowania przemysłu i rynku literackiego wraz z
krytycznymi kontekstami

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, wykład
z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i prezentacja wybranego tekstu na zajęciach, krytyczna
prezentacja (wraz z argumentacją) negatywnego przykładu
zjawiska/wydarzenia literackiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów I roku polonistyki-komparatystyki (studia I stopnia).

Sylabusy
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Retoryka: strategie argumentacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.120.1585757111.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia, schematy i strategie retoryczne
oraz komunikacyjne związane z argumentacją
PKO_K1_W05
i perswazją (rodzaje argumentów, techniki ampliﬁkacji,
tropy i ﬁgury retoryczne)

projekt

W2

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

PKO_K1_W05

projekt, (1) aktywny
udział w zajęciach, (2)
przygotowanie
wystąpienia na dowolny,
wybrany przez siebie
temat

PKO_K1_W05

projekt, (1) aktywny
udział w zajęciach, (2)
przygotowanie
wystąpienia na dowolny,
wybrany przez siebie
temat

U1

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

PKO_K1_U02

projekt, (1) aktywny
udział w zajęciach, (2)
przygotowanie
wystąpienia na dowolny,
wybrany przez siebie
temat

U2

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

PKO_K1_U03

projekt

PKO_K1_U04

projekt, (1) aktywny
udział w zajęciach, (2)
przygotowanie
wystąpienia na dowolny,
wybrany przez siebie
temat

PKO_K1_U04

projekt, (1) aktywny
udział w zajęciach, (2)
przygotowanie
wystąpienia na dowolny,
wybrany przez siebie
temat

W3

założenia lektury retorycznej i krytycznej analizy
dyskursu

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

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

U4

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

propagowania wzorców językowej poprawności i troski
o kulturę wypowiedzi retorycznej

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06

projekt, (1) aktywny
udział w zajęciach, (2)
przygotowanie
wystąpienia na dowolny,
wybrany przez siebie
temat

K2

krzewienia sztuki rzetelnej, merytorycznej
argumentacji; zwiększonej czujności przed
manipulacją

PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie projektu

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

I. Wprowadzenie:
W trakcie zajęć omówione zostaną wybrane zagadnienia z retoryki, które dotyczą
przede wszystkim inwencji (opracowania tematu i wynalezienia argumentów) i
dyspozycji (zaprowadzania porządku w mowie i argumentacji). Przedstawiona
zostanie kwestia skomplikowanych relacji retoryki z ﬁlozoﬁą, związki wymowy z
soﬁstyką oraz ideał oratora jako „męża dobrego, biegłego w
W1, W2, U2, U3, K1, K2
przemawianiu.Szczegółowe zagadnienia obejmują: (1) istota, przedmiot i cele
retoryki, (2) ideał mówcy, kategoria prawdopodobieństwa, trzy powinności mówcy
(docere – movere– delectare), (3) trzy rodzaje wymowy: sądowy, doradczy,
popisowy, (4) główne pojęcia dyspozycji retorycznej, (5) typologie narracji, rodzaje
wstępów i zakończeń, (6) deskrypcja, hypotypoza, ekfraza

2.

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

3.

III. Perswazja:
Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia i koncepcje związane z
narracją, refutacją, ﬁguratywnością, kategorią ozdobności (ornatus),
stylem,sztuką pamięci, głosem i gestem. Wiele uwagi zostanie poświęcone
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
założeniom lektury retorycznej, a także kształceniu umiejętności tworzenia
U4, K1, K2
wypowiedzi ukierunkowanej na perswazję. Szczegółowe zagadnienia obejmują: (1)
główne pojęcia elokucji: trop, ﬁgura, (2) cztery zalety wysłowienia, (3) tropy:
metafora,synekdocha, metonimia, ironia, (4) przegląd ﬁgur retorycznych, (5)
nauka o trzech stylach, (6) sztuka pamięci, głos i gest

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, (1) aktywny udział w zajęciach, (2)
przygotowanie wystąpienia na dowolny, wybrany
przez siebie temat

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) obecność (dopuszczalne są 2
nieobecności), (2) przygotowanie
wystąpienia na dowolny, wybrany przez
siebie temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
(1) zainteresowanie problematyką perswazji, sztuką przekonywania,
(2) zainteresowanie komunikacją, analizą i lekturą retoryczną.

Sylabusy
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Literatura polska: oświecenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.140.1585755026.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej okresu oświecenia
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 zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historyczne uwarunkowania kultury oświecenia,
zjawiska literatury i kultury XVIII i początku XIX wieku
w Polsce, zna ich najważniejszych przedstawicieli

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
aktywny udział w
zajęciach

W2

sens pojęcia prądów i stylów oświecenia, zna
najważniejsze utwory polskiego oświecenia i umie je
usytuować w kontekście nurtów kultury europejskiej

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

U1

przeprowadzić charakterystykę najważniejszych
polskich dzieł oświecenia, odnieść je do twórczości
europejskiej, w tym do innych dzieł sztuki, a także
do biograﬁi twórczej wybitnych przedstawicieli kultury
oświecenia; wyjaśnić znaczenie oświecenia jako progu
nowoczesności

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
aktywny udział w
zajęciach

U2

określić cechy klasycyzmu, sentymentalizmu i rokoka,
umie wskazać przedstawicieli wczesnego oświecenia
w Polsce, oświecenia stanisławowskiego oraz późnego
oświecenia

PKO_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
aktywny udział w
zajęciach

wskazania miejsca kultury polskiej j 2 połowy XVIII
i początku XIX wieku w kształtowaniu tożsamości
narodowej, wpisania go w szersze nurty kulturowe
PKO_K1_K01
na świecie, zdaje sobie sprawę ze znaczenia wspólnoty
dziedzictwa kulturowego

zaliczenie na ocenę,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przemiany estetyki na przykładzie tekstów literackich, ﬁlozoﬁcznych, pism
teoretycznych XVII i XIX w.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko: znaczenie, deﬁnicje, przedstawiciele

W1, W2, U1, K1

3.

Najważniejsze gatunki, dzieła, idee, tematy, twórcy i instytucje oświecenia

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Oświecenie w Polsce wobec oświecenia europejskiego

W1, U1, U2, K1

5.

Periodyzacja: Wczesne oświecenie w Polsce. Oświecenie stanisławowskie. Późne
oświecenie

W1, U1, K1

6.

Oświecenie jako próg nowoczesności

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, aktywny
udział w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podczas zaliczenia sprawdzana jest znajomość kanonu
lektur, umiejętność interpretowania wybranych tekstów,
wskazywania na konteksty (z literatury powszechnej oraz z
innych dziedzin sztuki, nauki, ﬁlozoﬁi), wyjaśniania
kluczowych dla obu epok pojęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów II roku polonistyki-komparatystyki (studia I stopnia).

Sylabusy
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Literatura polska: XIX wiek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1C0.1586326989.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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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, - zna
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - potraﬁ zinterpretować
z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograﬁcznym, - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień
pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie dynamikę prądów estetycznych
w literaturze polskiej XIX wieku. Zna istotnych
przedstawicieli kultury polskiej tego okresu.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, zaliczenie

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, zaliczenie

PKO_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować zjawiska kultury polskiej
XIX wieku w ich kontekście macierzystym, a także
postrzegać je w perspektywie kultury europejskiej
tego okresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej analizy znaczenia
i dziedzictwa kultury polskiej XIX wieku; doceniając jej
wartość, potraﬁ ocenić jej wpływ na kształt literatury
i kultury współczesnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

Przygotowanie prac pisemnych

45

Przygotowanie do sprawdzianów

45

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
195

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

Przygotowanie prac pisemnych

45

Przygotowanie do sprawdzianów

45

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Narodziny polskiego romantyzmu: Kultura w świecie po katastroﬁe (Rewolucja
Francuska, utrata niepodległości i wojny napoleońskie); Centra intelektualne
(Warszawa i Wilno) i środowiska kulturotwórcze (warszawscy klasycy i
stowarzyszenia studenckie); gatunki romantyzmu przedlistopadowego (ballada i
powieść poetycka).
2. Szkoły prowincjonalne polskiego romantyzmu ("poruszona" mapa polskości)
3. Paradygmat Mickiewiczowski: Dziady wileńsko-kowieńskie i Dziady cz. III.
4.Romantyczne roz-czarowania: Mickiewicz (Liryki lozańskie), Słowacki (Godzina
myśli, Lambro) i Krasiński (gotycyzm i katastroﬁzm)
5. Dramat romantyczny i teatr romantyczny
6. Epopeja romantyczna (od Pana Tadeusza do Króla Ducha)
7. Emigracja jako doświadczenie kulturowe
8. Ironia romantyczna (Podróż do Ziemi Świętej..., Beniowski) i kryzys
indywidualizmu romantycznego
9. Romantyczne ﬁgury historii. Od Balladyny do Starej baśni
10. Romantyzm krajowy. Sarmatyzm i biedermeier
11. Norwid. Trzecie pokolenie polskich romantyków

W1, U1, K1

Sylabusy
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1. Kultura traumy. Syndrom popowstaniowy literatury polskiej
2. Wielkie odcięcie i zmiana paradygmatu. Rynek czasopism i rynek idei.
Pozytywizm i konserwatyzm
3.Tryumf powieści: Wielcy realiści: Świętochowski, Orzeszkowa, Prus
4. Czas kobiet (Orzeszkowa, Konopnicka i inne)
5. Dlaczego powieść historyczna? Wokół Trylogii
6. Kultura miasta (od Lalki do Ziemi obiecanej). Naturalizm
7. Poezja epoki niepoetycznej i literatura popularna
8. Teatr. Wielkie reformy teatralne. Oddziaływanie społeczne teatru
9. Liryka Młodej Polski
10. Symbolizm i dekadentyzm
11. Wyspiański i modernistyczny Kraków
12. Powieść modernizmu
13. Wielka Wojna

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
I semestr: zaliczenie na podstawie przygotowanej przez studenta
bibliograﬁi zagadnień dodatkowych do egzaminu końcowego II
semestr: egzamin końcowy

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

I semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z lektur,
zaliczenie na ocenę, projekt konspekt pracy rocznej II semestr: aktywny udział w zajęciach,
kolokwium z lektur, praca roczna

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
I semestr: zaliczenie na podstawie przygotowanej przez studenta
bibliograﬁi zagadnień dodatkowych do egzaminu końcowego II
semestr: egzamin końcowy

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

I semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z lektur, konspekt
zaliczenie na ocenę, esej pracy rocznej II semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z
lektur, praca roczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów II roku polonistyki-komparatystyki (studia I stopnia).

Sylabusy
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Historia i metodologia komparatystyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1C0.5cc6f769a448b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

C4

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

C5

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W09,
PKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

student ma świadomość znaczenia literatury i języka
polskiego dla kultury narodowej i regionalnej. Potraﬁ
docenić literaturę i kulturę rodzimą w porównaniu
z literaturami i kulturą innych krajów i narodów. Ma
też świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla zrozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych, artystycznych
i kulturowych. Zna i rozumie zasadę
wielokulturowości, pozwalającą pielęgnować ideę
dialogu międzykulturowego i społecznego
z perspektywy uczestnika kultury polskiej. Potraﬁ
świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w wymianie
i mediacji językowej, literackiej, artystycznej
i kulturowej między narodami.
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Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

19

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

1.

W1, U1, K1

Omówienia dotyczące poszczególnych obszarów uwzględniają zainteresowania i
bieżące potrzeby słuchaczy kursu.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie

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

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

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

Sylabusy
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Kultura języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.140.5cc6f769cb7f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

student rozumie najczęściej popełniane błędy
językowe oraz przyczyny ich powstawania.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze elementy polskiej normy językowej
(wzorcowej i użytkowej), a także podstawy polskiej
etykiety językowej.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

student zna źródła współczesnej normy (słowniki,
poradnie językowe, działalność Rady Języka Polskiego;
polityka językowa) oraz formy upowszechniania
kultury języka.

PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

świadomie i krytycznie oceniać teksty pod kątem
normatywnym.

PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

świadomie oraz krytycznie oceniać i wyjaśniać
innowacje językowe.

PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

poprawiać teksty zawierające błędy językowe.

PKO_K1_U02,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozstrzygania wątpliwości, udzielania porad oraz
upowszechniania pożądanych postaw językowych.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

wykonanie ćwiczeń

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Sylabusy
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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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

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

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.140.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

PKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

PKO_K1_U10,
PKO_K1_U11

zaliczenie pisemne

PKO_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

analiza aktów normatywnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 7 pkt/ 12

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1180.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

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

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

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

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U08,
PKO_K1_U09,
PKO_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

45

przygotowanie do zajęć

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi prezentacja podstawowych nurtów ﬁlozoﬁi

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Analiza ﬁlozoﬁi Starożytnej - ontologia, metaﬁzyka, etyka

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Pokazanie problemu etyki - podstawowe nurty i zagadnienia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Analiza ﬁlozoﬁi nowożytnej - główne nurty i zagadnienia

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Filozoﬁa społeczna - cele i podstawowe pojęcia.

W3, U2, K1

6.

Filozoﬁa człowieka - analiza koncepcji i ich zmian w ﬁlozoﬁi.

W2, U1, K1

7.

Główne nurty i zagadnienia ﬁlozoﬁi współczesnej,

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin usnty
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Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny

ćwiczenia

egzamin ustny

Egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Literatura polska: XX wiek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1300.1586327467.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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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, - zna
podstawowe metody interpretacji tekstów literackich, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - potraﬁ zinterpretować
z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym
i biograﬁcznym, - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień
pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

społeczno-polityczne i ﬁlozoﬁczne uwarunkowania
kultury XX wieku.

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, zaliczenie

W2

nurty i tendencje literatury i kultury XX wieku
w Polsce, zna ich najważniejszych twórców

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie

W3

sens pojęcia prądów i stylów XX wieku, umie określić
cechy modernizmu, awangardy, futuryzmu,
nadrealizmu, konstruktywizmu, realizmu,
psychologizmu, neoklasycyzmu, literatury faktu,
katastroﬁzmu, egzystencjalizmu, socrealizmu; zna
głównych przedstawicieli tych nurtów w Polsce, zna
najważniejsze utwory literatury polskiej XX wieku
w kontekście nurtów kultury europejskiej

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W10

esej, zaliczenie

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

PKO_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnieść polskie dzieła XX W. do myśli, kultury i sztuki
światowej, w tym do innych tekstów kultury, a także
do biograﬁi jednostkowych wybitnych twórców
i procesów społecznych, ekonomicznych i kulturowych
XX w.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ujęcia miejsca kultury polskiej XX wieku
w kształtowaniu tożsamości indywidualnej, narodowej
i kulturowej; określenia roli literatury nowoczesnej
w całokształcie zjawisk kultury światowej, zdaje sobie
sprawę z roli literatury w kształtowaniu życia
społecznego oraz kultury narodowej i globalnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

Przygotowanie prac pisemnych

45

Przygotowanie do sprawdzianów

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

Przygotowanie prac pisemnych

45

Przygotowanie do sprawdzianów

45

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Literatura po Wielkiej Wojnie - odzyskanie niepodległości i kryzys kultury
europejskiej; narodziny awangardy.

W1, W3, U1, K1

2.

2. Literatura lat 1918-1939 i izmy. Awangardyzm, tradycjonalizm, realizm,
katastroﬁzm.

W2, W3, U1

3.

3. Proza lat 1918-1939. Realizm, psychologizm, eksperymenty powieściowe.

W2, W3, U1

Sylabusy
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4.

4. Literatura wobec II wojny światowej, totalitaryzmu i konsumeryzmu.

W1, W2, U1, K1

5.

5. Literatura po II wojnie światowej a przemiany społeczne i obyczajowe.

W1, U1, K1

6.

6. Nowe formy w poezji po 1956 roku wobec nowoczesnej estetyki i psychologii.

W2, U1

7.

7. Proza polska wobec podziałów literatury polskiej (krajowa, emigracyjna;
pierwszy - drugi obieg).

W2, K1

8.

8. Ewolucja polskiego dramatu modernistycznego w latach 1956-1990 wobec
rozkwitu teatru polskiego.

W2, U1, K1

9.

9. Literatura polska lat 1976-1990 wobec kryzysu "realnego socjalizmu" i rozwoju
opozycji demokratycznej.

W1, U1, K1

10.

10. Ostatnia dekada XX wieku: literatura i przemiany społeczno-polityczne lat
1989-2000. Ekspansja technologii informatycznej i literatura

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

I semestr: zaliczenie bez oceny II semestr: egzamin końcowy

ćwiczenia

I semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z lektur,
zaliczenie na ocenę, projekt konspekt pracy rocznej II semestr: aktywny udział w zajęciach,
kolokwium z lektur, praca roczna

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

I semestr: zaliczenie bez oceny II semestr: egzamin końcowy

ćwiczenia

I semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z lektur, konspekt
zaliczenie na ocenę, esej pracy rocznej II semestr: aktywny udział w zajęciach, kolokwium z
lektur, praca roczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów III roku polonistyki-komparatystyki (studia I stopnia).

Sylabusy
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Komparatystyczne seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1300.5cc6f76c0c0c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

Celem zajęć jest kształcenie umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień
pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

PKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

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

PKO_K1_U03,
PKO_K1_U09

zaliczenie na ocenę

PKO_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie pracy dyplomowej

140

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
7.0

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.

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

W1, U2, K1

2.

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

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie referatu, aktywny udział w zajęciach, opracowanie
konspektu pracy licencjackiej

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, bieżąca ocena postępów nad pracą
dyplomową, referat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.1200.5cb094e9da3cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

PKO_K1_W01,
PKO_K1_W03,
PKO_K1_W04,
PKO_K1_W05,
PKO_K1_W06,
PKO_K1_W07

zaliczenie

W2

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

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

zaliczenie

W3

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

PKO_K1_W03,
PKO_K1_W06

zaliczenie

W4

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

PKO_K1_W08

zaliczenie

U1

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

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U07,
PKO_K1_U08

zaliczenie

U2

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

PKO_K1_U01,
PKO_K1_U03,
PKO_K1_U04,
PKO_K1_U06,
PKO_K1_U08

zaliczenie

K1

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

PKO_K1_K01,
PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K05

zaliczenie

K2

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

PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie

K3

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

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

239 / 241

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

2.

Aktywna i wieloletnia współpraca z programem Narodowego Centrum Kultury
"Kadry Kultury - Praktykuj w kulturze" umożliwia studentom decydującym się na
rekrutację do tego projektu udział w prestiżowych praktyk oraz uzyskanie w
wyniku ich realizacji dodatkowych szkoleń i profesjonalnej dokumentacji (wraz z
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
rekomendacjami). Uczestnictwo w pełnym procesie rekrutacyjnym (przygotowanie K1
dokumentacji, wstępna selekcja, spotkanie rekrutacyjne i podpisanie umowy z
instytucją oferującą praktyki) pozwala też na zdobycie nowych doświadczeń,
ważnych w kontekście funkcjonowania rynku pracy.

3.

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

W2, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Aktywny udział w projektach realizowanych w ramach wybranej instytucji kultury (jednej lub kilku).
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

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

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku:

polonistyka-komparatystyka

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

75%

Filozoﬁa

5%

Nauki o kulturze i religii

5%

Sztuki ﬁlmowe i teatralne

5%

Nauki o sztuce

5%

Językoznawstwo

4%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 1%
Psychologia

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia drugiego stopnia na kierunku polonistyka-komparatystyka uczą przede wszystkim interpretacji literatury w bardzo
szerokim kontekście tworzonym zarówno przez literatury innych narodów (nie tylko europejskich), jak i przez inne sztuki
(malarstwo, muzyka, ﬁlm). Dają praktyczną i pogłębioną w stosunku do studiów I stopnia umiejętność interpretowania i
analizowania literatury w odniesieniu do innych fenomenów cywilizacyjnych. Dają także specjalistyczne narzędzia
metodologiczne z zakresu teorii literatury i dziedzin jej pokrewnych. Realizujący program studiów II stopnia studenci
uczestniczą przede wszystkim w zajęciach o charakterze warsztatowym, wymagających indywidualnego zaangażowania i
współpracy w niewielkich zespołach badawczych. Studia pozwalają na ukazanie rozmaitych sposobów recepcji kultury
śródziemnomorskiej, genezy i rozwoju literatur narodowych, ich roli w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa. Dostarczają
niezbędnych narzędzi hermeneutycznych pozwalających znacznie lepiej odczytywać rozmaite języki sztuk pięknych oraz
różne kody kulturowe. Umożliwiają one w dużej mierze samodzielne rozwijanie i doskonalenie kompetencji
literaturoznawczych w zgodzie z indywidualnymi zainteresowaniami studentów i odpowiadają na potrzeby nowoczesnego
społeczeństwa.
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Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku Polonistyka-komparatystyka jest zgodna z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując
wszystkie jej strategiczne cele, zwłaszcza w zakresie integracji aktywności dydaktycznej i naukowej, dbałości o najwyższą
jakość nauczania i badań naukowych, a także w zakresie celowego i skutecznego oddziaływania na otoczenie kulturowe,
społeczne i gospodarcze. Program komparatystycznych studiów drugiego stopnia jest bardziej zindywidualizowany niż na
pierwszym stopniu. Obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego na poziomie specjalistycznym (teoria
literatury, najnowsza literatura polska) oraz przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami
kultury (teoria języka), jak i przedmioty kierunkowe. Program studiów drugiego stopnia oparty jest na zajęciach
warsztatowych. Zajęcia nie mają już zatem – jak na I stopniu – charakteru podawczego, wykładowego. Praca odbywa się w
małych, piętnastoosobowych grupach. Na zajęciach podejmowane są konkretne, wymagające osobistego zaangażowania
wszystkich uczestników zagadnienia, a projekty są realizowane wspólnie. Podstawą uczestnictwa w tych zajęciach jest
samodzielność, gotowość do podejmowania naukowego namysłu nad złożonymi zagadnieniami, nierzadko oryginalnymi i
nieposiadającymi dotychczas opracowania. Wymagają one na studentach poszukiwanie nowatorskich metod pracy,
ponieważ proponowane problemy nie mają prostych (gotowych) rozwiązań.
Ważnym elementem programu są „komparatystyczne warsztaty badawcze” oraz „warsztaty krytyczne”, przygotowujące do
praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów. Jego rdzeń stanowią warsztatowe zajęcia kierunkowe
z literatury porównawczej dobierane indywidualnie z bogatej, zmieniającej się co roku oferty komparatystycznych kursów
autorskich. Zajęcia te obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i krytyką tematyczną, psychologią
twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią
muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, przekładoznawstwem. Każdy student ma
możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór zajęć, które są dla niego najbardziej
interesujące, a zmieniająca się co roku tematyka tych zajęć zapewnia zarówno możliwość wszechstronnego kształcenia, jak i
poznania aktualnego stanu wiedzy w badaniach nad literaturą i kulturą.
Do zajęć kierunkowych należą (również wybierane samodzielnie przez studentów) także wykłady z literatury obcej. Studia
komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych – w czasie studiów student
ma możliwość wyboru kursu języka obcego, a także odbycia zajęć kierunkowych w języku wykładowym innym niż język
polski. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w
niemal wszystkich państwach europejskich.

Cele kształcenia
Absolwent zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej
zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi
ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego
zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa
zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi
ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych
i kulturalnych
zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego
potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w
kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki
posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych na
różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym
ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia
Językowego
jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie
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Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Komparatystyka jest sposobem rozumienia świata, pokazującym jego niejednoznaczność, związki - także te przyczynowo
skutkowe, ale i mniej konkretne ﬁliacje - między rozmaicie rozumianymi elementami owej rzeczywistości (tekstowej,
kulturowej, ale i społecznej, historycznej, należącej do sfery ﬁlozoﬁcznej, funkcjonowania pewnych pojęć). Taka jej deﬁnicja
stanowi istotę studiów drugiego stopnia polonistyka-komparatystyka. Sensem tych studiów jest kształtowanie sposobu
myślenia, który da się stosować do różnych problemów, częściowo jeszcze nawet nienazwanych i nie tylko o
literaturoznawczym charakterze. Samodzielnie i w grupach realizując projekty badania literatury, studenci uczą się
problemowego rozwiązywania skomplikowanych zagadnień: szukania problemów, formułowania tez, dobierania metod do
problemów, krytycznego weryﬁkowania już istniejących, proponowania własnych jeśli inne są niewystarczające, szukania luk
w dotychczasowym systemie wiedzy, wypełniania ich, falsyﬁkowania wyników własnych badań, a wreszcie rozumienia, że
rozwiązaniem jest zarówno sam wynik projektu (niekiedy niejednoznaczny), jak i proces jego uzyskiwania. Na poziomie
uzupełniających studiów magisterskich polonistyka-komparatystyka, dzięki wprowadzeniu formuły warsztatów
tematycznych, proﬁluje zdobyte w trakcie studiów licencjackich umiejętności w kierunkach takich jak (między innymi)
translatologia, historia idei, intersemiotyczność, intermedialność.
Potrzeby społeczno-gospodarcze na jakie reagują studia polonistyka-komparatystyka to: potrzeba we współczesnym
społeczeństwie - coraz bardziej wielokulturowym - kształcenia polonistów z wiedzą o innych literaturach (także tych poza
Europą) i dziedzinach kultury (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, ﬁlm). Rośnie zapotrzebowanie na pracowników instytucji
kulturalnych mających kompetencje w zakresie różnych sztuk pięknych, posiadających umiejętność prowadzenia dialogu z
przedstawicielami innych kultur, lepiej rozumiejących swoistość kultury narodowej, tłumaczy, którzy, poza znajomością
języków, w wysokim stopniu rozumieją funkcjonowanie tekstu w jego otoczeniu kulturowym, pracowników instytucji kultury
posiadających umiejętności realizacji wielokierunkowych projektów, elastycznego dobierania metod działania do
planowanych celów, a przede wszystkim wszechstronną znajomość kultury (w tym zwłaszcza różnych aspektów tekstów
pisanych) i rozmaitych relacji łączących składające się na nią elementy.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Społeczeństwo informacyjne dla dynamicznego rozwoju potrzebuje specjalistów posługujących się w sposób świadomy i
profesjonalny tekstem jako narzędziem propagującym wiedzę i kulturę, a także kształtującym postawy i wartości. Absolwenci
kierunku polonistyka-komparatystyka to specjaliści wykształceni w zakresie odbioru kultury: polskiej, europejskiej i
światowej, dzięki której dysponują oni kompetencjami potrzebnymi do zrozumienia szerokich zjawisk kulturowych
pochodzących z różnych dziedzin (literatura, ﬁlm, muzyka, sztuka, teatr, media i nowe media) oraz wykorzystania
kulturotwórczego wpływu tychże w edukacji, działalności zawodowej i społecznej, popularyzacji nauki czy kształtowania
odpowiedzialnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym.
Absolwenci kierunku polonistyka-komparatystyka dobrze orientują się nie tylko w zagadnieniach związanych z literaturą
polską, ale też z literaturami innych krajów, z innymi formami działalności kulturowej (sztuki plastyczne, ﬁlm, muzyka), a
także z innymi działami współczesnej humanistyki. Dzięki temu są cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji
zajmujących się kulturą – organizacji pozarządowych, muzeów czy wydawnictw. Wielu komparatystów pracuje w mediach, a
także w różnych sektorach usług, jak tłumaczenia czy turystyka. Studenci kierunku polonistyka-komparatystyka mają też
możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego.
Absolwenci polonistyki-komparatystyki skutecznie znajdują zatrudnienie odnajdują się w różnych segmentach rynku pracy
wymagających kreatywności. Jak tego dowodzi analiza ich karier zawodowych, są szczególnie chętnie zatrudniani w sektorze
edukacyjnym na różnych poziomach nauki, zarówno w Polsce jak i za granicą; w ﬁrmach promocyjnych i reklamowych,
zwłaszcza działających na rynku międzynarodowym; w instytucjach kultury, szczególnie tych promujących kulturę polską za
granicą; w oﬁcynach wydawniczych; w redakcjach czasopism; w stacjach radiowych i telewizyjnych; w biurach tłumaczeń; w
ośrodkach dokumentacyjnych, archiwach, antykwariatach czy bibliotekach. Ogólnoakademicki proﬁl tych
interdyscyplinarnych studiów daje dobre podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach na wyższych stopniach
edukacji akademickiej, wielu absolwentów decyduje się na studia doktoranckie.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W roku 1990 w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał Zakład
Komparatystyki Literackiej, następnie przekształcony w Katedrę Komparatystyki Literackiej (rok 2000); stanowiło to powrót
do tradycji prowadzenia w polskich ośrodkach uniwersyteckich badań porównawczych. Absolwenci komparatystyki są
dyplomowanymi polonistami i komparatystami zarazem: od ich wyboru zależy, czy zdobędą również uprawnienia
dydaktyczne. Od momentu rozpoczęcia prowadzenia zajęć komparatystycznych pracownicy Katedry Komparatystyki
wykształcili wielu licencjatów, magistrów i doktorów – komparatystów, a także doktorów habilitowanych.
Członkowie zespołu Katedry Komparatystyki Literackiej dzięki kompetencjom polonistów i ﬁlologów obcych, a także
znajomości języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski), jak również wiedzy na temat
muzyki, sztuk plastycznych i innych dyskursów humanistyki podejmują liczne i zróżnicowane zagadnienia badawcze o
charakterze porównawczym. Obok badań o charakterze literaturoznawczym (komparatystyka literacka) prowadzone są
również badania interdyscyplinarne (m.in. literatura a muzyka, literatura a sztuki plastyczne).
Główne kierunki badań w Katedrze:
Badanie związków sztuk: literatury, muzyki, malarstwa;
Historia i współczesność badań porównawczych;
Konteksty literatury polskiej XIX i XX wieku;
Historia i współczesność badań porównawczych;
Historia idei;
Literatura światowa i perspektywy komparatystyki.
Katedra Komparatystyki Literackiej organizuje konferencje naukowe (cykliczne i okolicznościowe), których pokłosie stanowią
m.in. książki zbiorowe. Są one świadectwem współpracy naukowej całej katedry i jej znaczących wspólnych przedsięwzięć. W
serii „Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność ukazało się dotychczas ponad dwadzieścia monograﬁi, w innych
wydaniach – kilka innych książek stanowiących rezultat naukowej współpracy całej Katedry, której członkowie publikują
także liczne książki autorskie. Katedra zorganizowała kilkanaście dużych konferencji naukowych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania i tematy badawcze zespołu Katedry Komparatystyki Literackiej ściśle wiążą się z programem kierunku studiów
polonistyka-komparatystyka. Każdy z członków zespołu rozwija i rozbudowuje jedno lub kilka pól badawczych, które
pokrywają się z zaproponowanymi przedmiotami kierunkowymi („Literatura porównawcza II stopnia”). Są to badania
dotyczące m.in.: relacji literatury polskiej z innymi literaturami (francuską, włoską, angielską, amerykańską, hiszpańską),
ukazujące funkcjonowanie literatur europejskich i aspektów literatury światowej jako niezbędnego tła dla zrozumienia
funkcjonowania literatury polskiej, intertekstualności, badań nad operą, pieśnią i muzycznością literatury, jej relacjami ze
sztukami wizualnymi, historią idei (m.in. wolności, natury, tragizmu), wędrownymi motywami literackimi, postkolonializmem,
wielokulturowością. Katedra Komparatystyki Literackiej to unikatowy zespół badaczy, jedyny w Polsce mogący się podjąć tak
sformułowanych zajęć autorskich. Powołanie na polonistyce specjalności komparatystycznej, w 2012 przekształconej w
kierunek polonistyka-komparatystyka, było naturalnym rezultatem rozwoju kadry naukowej Katedry. Dodatkowo każdego
roku zapraszani są specjaliści z innych dziedzin prowadzący zajęcia opcyjnie. Studenci włączani są w realizację projektów
naukowych (np. współuczestniczą w organizowaniu cyklicznych konferencji katedry).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Większość zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, seminariów) studentów ﬁlologii polskiej odbywa się w budynkach
Wydziału Polonistyki: ul. Gołębia 14, 16, 18, 20, ul. Grodzka 64 oraz Kanonicza 6, św. Anny i Ingardena (po gruntownym
remoncie). Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sal na Nowym
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Kampusie,. Wydział Polonistyki ma dwie pracownie komputerowe (ul. Gołębia 16 i ul. Grodzka 64). W budynku przy ul.
Grodzkiej 64 znajduje się Aula Wydziału Polonistyki (na ok. 140 miejsc). Wydział Polonistyki posiada dwie biblioteki
(znakomicie wyosażone, po gruntownym remoncie) i dwie czytelnie: główna biblioteka (zbiory, wypożyczalnia, czytelnia)
mieści się w budynku przy ul. Gołębiej 20; druga biblioteka wraz z czytelnią znajduje się przy ul. Grodzkiej 64 i powiązana
jest przede wszystkim z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie i Centrum Studiów Humanistycznych. Wszystkie sale
dydaktyczne (w tym największa sala wykładowa) zostały wyposażone w rzutniki multimedialne i sprzęt audiowizualny.
Katedra dysponuje własnymi 3 pokojami, w których odbywają się dyżury oraz zajęcia seminaryjne. Na 2 stopniu zajęcia
komparatystyczne mają charakter 15-osobowych warsztatów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0232

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Zdecydowana większość zajęć jest realizowana w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, zaliczamy
przygotowanie magisterskiej w ramach „Seminarium magisterskiego". Samodzielna praca studenta (bez kontaktu z
nauczycielem akademickim) w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie koncepcji pracy,
opracowanie bibliograﬁi, napisanie rozprawy liczącej zwyczajowo między 60 a 120 stron, wprowadzenie poprawek
promotora, jej wyedytowanie i przygotowanie do druku.
Student kierunku ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie
studiów: literatura porównawcza, literatura obca, seminarium magisterskie. Treści nauczania przedmiotów do wyboru
obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z komparatystyką.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

94

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

86

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

3

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 964

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie dotyczy
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
zaliczenie wszystkich zajęć w formie zaliczeń lub egzaminów określonej w sylabusach, praca dyplomowa i egzamin
dyplomowy

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PKO_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu tendencje literatury polskiej XX i
XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach
programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy
reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu

P7U_W

PKO_K2_W02

Absolwent zna i rozumie najważniejsze koncepcje teoretycznoliterackie, zna
głównych ich przedstawicieli oraz teksty je reprezentujące

P7S_WG

PKO_K2_W03

Absolwent zna i rozumie metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i
języka w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych

P7S_WG

PKO_K2_W04

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę współczesnej polskiej kultury literackiej, potraﬁ
przedstawić instytucje polskiego życia literackiego (czasopisma, nagrody,
wydawnictwa, środowiska) i usytuować je na tle zjawisk światowych

P7S_WG

PKO_K2_W05

Absolwent zna i rozumie teorie dotyczące literatury i języka (ich pochodzenia, natury,
i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i
literaturoznawstwa

P7S_WG

PKO_K2_W06

Absolwent zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnych w zakresie literatury, nauk o literaturze, kulturze i języku

P7S_WK

PKO_K2_W07

Absolwent zna i rozumie relacje pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i
kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin P7S_WK
naukowych

PKO_K2_W08

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie komparatystyki oraz specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa porównawczego

PKO_K2_W09

Absolwent zna i rozumie dogłębnie rolę badań komparatystycznych, zna główne
kierunki rozwoju i stanowiska współczesnych teorii komparatystycznych, ma
P7U_W, P7S_WK
szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych
w Polsce i na świecie

PKO_K2_W10

Absolwent zna i rozumie metody, terminologię i teorie komparatystyki literackiej

P7U_W

PKO_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy
porównawczej tekstu literackiego

P7S_WG

PKO_K2_W12

Absolwent zna i rozumie literaturę i kulturę innych krajów w ujęciu
komparatystycznym

P7S_WG

Kod

Treść

PRK

PKO_K2_U01

Absolwent potraﬁ wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich
dominanty oraz nazwać idee ﬁlozoﬁczne z nimi związane

P7U_U

PKO_K2_U02

Absolwent potraﬁ zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w
kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym

P7S_UW

PKO_K2_U03

Absolwent potraﬁ napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł
popularnonaukowy

P7S_UK, P7S_UW

PKO_K2_U04

Absolwent potraﬁ w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych

P7U_U

P7S_WG, P7U_W

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PKO_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje genetyczne i
typologiczne pomiędzy tekstami literackimi oraz tekstami kultury, formułować
problemy badawcze

P7S_UW,
P7S_UU

PKO_K2_U06

Absolwent potraﬁ twórczo wykorzystywać znajomość literatury powszechnej oraz
metodologii komparatystycznych w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie
i w piśmie

P7S_UW,
P7S_UU

PKO_K2_U07

Absolwent potraﬁ w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki

P7S_UW

PKO_K2_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie pisać komparatystyczne opracowania monograﬁczne
na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

PKO_K2_U09

Absolwent potraﬁ wykorzystać umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ i wyższych Europejskiego Systemu Kształcenia
Językowego

P7S_UK

PKO_K2_U10

Absolwent potraﬁ włączać się w prace o charakterze zespołowym, potraﬁ przejąć
odpowiedzialność za pracę grupową

P7S_UO

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PKO_K2_K01

Absolwent jest gotów do wykorzystania kompetencji wynikających ze świadomości
znaczenia języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym w działalności
naukowej, medialnej i oświatowej

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

PKO_K2_K02

Absolwent jest gotów do świadomego uczestnictwa w procesach kulturowych
związanych z językiem, literaturą i życiem literackim

P7S_KO

PKO_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego rozwijania swoich polonistycznych kompetencji
poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych

P7S_KR, P7S_KK

PKO_K2_K04

Absolwent jest gotów do wykazywania troski o poprawność języka w swoim
środowisku społecznym i zawodowym

P7S_KO

PKO_K2_K05

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, wykorzystuje nabyte w ten
sposób umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia innych osób

P7S_KR, P7U_K

PKO_K2_K06

Absolwent jest gotów do sprostania wymaganiom stawianym przez rynek pracy,
zarówno w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach o P7S_KR
charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje) lub instytucjach non-proﬁt

PKO_K2_K07

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
wykorzystując znajomość relacji między rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny
zjawisk kultury, rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą różnorodność kulturowa
wyrażana w literaturze i sztuce

P7S_KO, P7U_K

PKO_K2_K08

Absolwent jest gotów do świadomego i konstruktywnego udziału w międzynarodowej
wymianie językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej

P7S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
*Język obcy - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy nowożytny w wymiarze 60 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej
B2+.
OPIS GRUPY A: Student wybiera jeden spośród kursów proponowanych na każdy rok akademicki przez Katedry historii
literatury polskiej. OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w
sumie 9 kursów w ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb
studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu
poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w
danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. OPIS GRUPY
C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs „Literatury obcej”. OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs. Student musi
zrealizować przynajmniej jeden przedmiot w języku obcym trwający min. 30 godzin.
Student ma obowiązek zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych (minimum to spełnia
kurs „Literatura i psychologia”).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria literatury

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Komparatystyczne warsztaty metodologiczne

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy języka i językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

GRUPA A: Opcja historycznoliteracka

O
O

Student wybiera jeden spośród kursów proponowanych na każdy rok akademicki przez Katedry historii literatury polskiej.
Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu

30

3,0

zaliczenie

Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia

F

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w
ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu
wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w
konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim
może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Literatura a paideia

Plany studiów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultury hybrydowe i synkretyczne we współczesnej literaturze
światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poezja polska i anglo-amerykańska w XX wieku – spotkania,
paralele, zderzenia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka w opisie literackim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjaźnie humanistów: między ﬁlozoﬁą a retoryką

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura afrykańska wobec dziedzictwa Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska i światowa literatura najnowsza – lektury porównawcze i
kontrastowe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Po co przekład

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Weltliteratur

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w epoce świeckiej. Od Gombrowicza do Coetzeego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Remediacje literatury w nowych mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino autorskie – mistrzowie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek książki w Polsce i na świecie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta-geniusz: odkrycie czy kreacja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opera w kulturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bukolika. Przestrzeń konwencji, ucieczki, dyskusji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura nomadyczna: podróż - przekład - migracja – światowość 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość a doświadczenia graniczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół melancholii romantycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w operze, opera w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Po)nowoczesna poezja kobiet - perspektywa polska i angloamerykańska

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O wartości tradycji (czyli dokąd prowadzą wszystkie (literackie)
drogi)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ironia – retoryka, ﬁlozoﬁa, literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Alegoria i alegoreza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoﬁkcje: między narracją, życiem i literaturą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Platona do Mariona: wybrane ﬁlozoﬁczne koncepcje
obrazowości

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zdegradowani. Narracje mniejszościowe w literaturze Europy
Środkowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Duety teatralne w XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy obiegu pojęć w humanistyce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ratio i imaginatio w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od pomysłu do projektu. Warsztat artystki współczesnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej
komparatystyki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Perraulta do Novik: retelling i baśń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy wspaniały człowiek: transhumanizm a literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mimesis: dzieje pojęcia w ﬁlozoﬁi, literaturze i sztuce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nihilizm: ﬁlozoﬁa, literatura, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm w ﬁlozoﬁi i literaturze: Od Kierkegaarda do
Sartre'a

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dialog, medytacja, esej, autobiograﬁa: Gatunki literackie w
ﬁlozoﬁi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura polska za granicą: przekłady i recepcja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postmodernizmy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Północ-Południe. Współczesna literatura światowa zaangażowana
społecznie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Literatura faktu, faktura Litwy" - Litwa w prozie
środkowoeuropejskiej drugiej połowy XX wieku i współczesnej
(Bobrowski, Kanwicki, Parulskis i in.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genderowe utopie i dystopie w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i radio. Od słuchowiska do ars acustica

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literacka wyobraźnia profetyczna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura japońska widziana z Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka intermedialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plastikowe wspólnoty. Literatura i obiekty artystyczne epoki
polimerów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka kulturowa w perspektywie performatywnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska (post)kolonialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura turecka w perspektywie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberatura i jej odmiany

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kategoria arcydzieła w sztukach plastycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i estetyka modernizmu. Między lekkością kaprysu a
ciężarem powagi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strategie słuchania najnowszej poezji (najnowsza poezja w
perspektywie sound studies)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Polish Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Polish Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku

30

3,0

egzamin

O

Teoria literatury

60

5,0

egzamin

O

Podstawy języka i językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 2
Przedmiot

GRUPA A: Opcja historycznoliteracka

O

Student wybiera jeden spośród kursów proponowanych na każdy rok akademicki przez Katedry historii literatury polskiej.
Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska

30

3,0

egzamin

F

Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski

30

3,0

egzamin

F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w
ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu
wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w
konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim
może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Literatura a paideia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury hybrydowe i synkretyczne we współczesnej literaturze
światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poezja polska i anglo-amerykańska w XX wieku – spotkania,
paralele, zderzenia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka w opisie literackim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjaźnie humanistów: między ﬁlozoﬁą a retoryką

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura afrykańska wobec dziedzictwa Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska i światowa literatura najnowsza – lektury porównawcze i
kontrastowe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Po co przekład

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Weltliteratur

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w epoce świeckiej. Od Gombrowicza do Coetzeego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Remediacje literatury w nowych mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino autorskie – mistrzowie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek książki w Polsce i na świecie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta-geniusz: odkrycie czy kreacja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opera w kulturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bukolika. Przestrzeń konwencji, ucieczki, dyskusji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura nomadyczna: podróż - przekład - migracja – światowość 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość a doświadczenia graniczne

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

30
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wokół melancholii romantycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w operze, opera w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O wartości tradycji (czyli dokąd prowadzą wszystkie (literackie)
drogi)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Po)nowoczesna poezja kobiet - perspektywa polska i angloamerykańska

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ironia – retoryka, ﬁlozoﬁa, literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Alegoria i alegoreza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoﬁkcje: między narracją, życiem i literaturą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Platona do Mariona: wybrane ﬁlozoﬁczne koncepcje
obrazowości

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zdegradowani. Narracje mniejszościowe w literaturze Europy
Środkowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Duety teatralne w XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy obiegu pojęć w humanistyce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ratio i imaginatio w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Północ-Południe. Współczesna literatura światowa zaangażowana
społecznie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od pomysłu do projektu. Warsztat artystki współczesnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej
komparatystyki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Perraulta do Novik: retelling i baśń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy wspaniały człowiek: transhumanizm a literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mimesis: dzieje pojęcia w ﬁlozoﬁi, literaturze i sztuce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nihilizm: ﬁlozoﬁa, literatura, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm w ﬁlozoﬁi i literaturze: Od Kierkegaarda do
Sartre'a

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dialog, medytacja, esej, autobiograﬁa: Gatunki literackie w
ﬁlozoﬁi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura polska za granicą: przekłady i recepcja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postmodernizmy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Północ-Południe. Współczesna literatura światowa zaangażowana
społecznie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka kulturowa w perspektywie performatywnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i radio. Od słuchowiska do ars acustica

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literacka wyobraźnia profetyczna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura japońska widziana z Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka intermedialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberatura i jej odmiany

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska (post)kolonialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genderowe utopie i dystopie w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura turecka w perspektywie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kategoria arcydzieła w sztukach plastycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i estetyka modernizmu. Między lekkością kaprysu a
ciężarem powagi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strategie słuchania najnowszej poezji (najnowsza poezja w
perspektywie sound studies)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plastikowe wspólnoty. Literatura i obiekty artystyczne epoki
polimerów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Literatura faktu, faktura Litwy" - Litwa w prozie
środkowoeuropejskiej drugiej połowy XX wieku i współczesnej
(Bobrowski, Kanwicki, Parulskis i in.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Polish Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Polish Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

*Język obcy - do wyboru - obsługuje JCJ. Język obcy nowożytny w wymiarze 60 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej
B2+.
OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w ciągu
dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w
obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych
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latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec
zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60godzinny kurs „Literatury obcej”. OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs. Student musi zrealizować przynajmniej jeden
przedmiot w języku obcym trwający min. 30 godzin.
Student ma obowiązek zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotu z dziedziny nauk społecznych (minimum to spełnia
kurs „Literatura i psychologia”).

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie 2

30

12,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztaty krytyczne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura i psychologia

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w
ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu
wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w
konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim
może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Literatura a paideia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury hybrydowe i synkretyczne we współczesnej literaturze
światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poezja polska i anglo-amerykańska w XX wieku – spotkania,
paralele, zderzenia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka w opisie literackim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjaźnie humanistów: między ﬁlozoﬁą a retoryką

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura afrykańska wobec dziedzictwa Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska i światowa literatura najnowsza – lektury porównawcze i
kontrastowe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Po co przekład

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Weltliteratur

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w epoce świeckiej. Od Gombrowicza do Coetzeego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Remediacje literatury w nowych mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino autorskie – mistrzowie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

19 / 354

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rynek książki w Polsce i na świecie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta-geniusz: odkrycie czy kreacja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opera w kulturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bukolika. Przestrzeń konwencji, ucieczki, dyskusji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura nomadyczna: podróż - przekład - migracja – światowość 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość a doświadczenia graniczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół melancholii romantycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w operze, opera w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Po)nowoczesna poezja kobiet - perspektywa polska i angloamerykańska

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ironia – retoryka, ﬁlozoﬁa, literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O wartości tradycji (czyli dokąd prowadzą wszystkie (literackie)
drogi)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Alegoria i alegoreza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autoﬁkcje: między narracją, życiem i literaturą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Platona do Mariona: wybrane ﬁlozoﬁczne koncepcje
obrazowości

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zdegradowani. Narracje mniejszościowe w literaturze Europy
Środkowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Duety teatralne w XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy obiegu pojęć w humanistyce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ratio i imaginatio w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od pomysłu do projektu. Warsztat artystki współczesnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej
komparatystyki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Perraulta do Novik: retelling i baśń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy wspaniały człowiek: transhumanizm a literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mimesis: dzieje pojęcia w ﬁlozoﬁi, literaturze i sztuce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nihilizm: ﬁlozoﬁa, literatura, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm w ﬁlozoﬁi i literaturze: Od Kierkegaarda do
Sartre'a

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dialog, medytacja, esej, autobiograﬁa: Gatunki literackie w
ﬁlozoﬁi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura polska za granicą: przekłady i recepcja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postmodernizmy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Północ-Południe. Współczesna literatura światowa zaangażowana
społecznie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska (post)kolonialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literacka wyobraźnia profetyczna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura japońska widziana z Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka intermedialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plastikowe wspólnoty. Literatura i obiekty artystyczne epoki
polimerów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka kulturowa w perspektywie performatywnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura turecka w perspektywie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i radio. Od słuchowiska do ars acustica

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kategoria arcydzieła w sztukach plastycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i estetyka modernizmu. Między lekkością kaprysu a
ciężarem powagi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strategie słuchania najnowszej poezji (najnowsza poezja w
perspektywie sound studies)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberatura i jej odmiany

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genderowe utopie i dystopie w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Literatura faktu, faktura Litwy" - Litwa w prozie
środkowoeuropejskiej drugiej połowy XX wieku i współczesnej
(Bobrowski, Kanwicki, Parulskis i in.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

GRUPA C: Literatura obca

O

OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs "Literatury obcej"
Literatura obca: włoska

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura obca: litewska

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura obca: francuska

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura obca: amerykańska

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

GRUPA D: Kurs w języku obcym

O

OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs
Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow

30

5,0

egzamin

F

Between Intimacy and Politics: New Comparative Readings in
Polish Literature and Culture

30

5,0

egzamin

F

Performing Poland. The Main Performative Aspects of Polish
Culture

30

5,0

egzamin

F

Language Learning Strategies

30

5,0

egzamin

F

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief

30

5,0

egzamin

F

The History of the Printed Book

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Translation Studies

30

5,0

egzamin

F

Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison

30

5,0

egzamin

F

Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities

30

5,0

egzamin

F

Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

13,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 4
Przedmiot
Seminarium magisterskie 2
GRUPA B: Literatura porównawcza drugiego stopnia

O

OPIS GRUPY B: Student wybiera po dwa przedmioty w semestrze 1, 2 i 4 oraz trzy w semestrze 3 , w sumie 9 kursów w
ciągu dwóch lat. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyﬁkowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu
wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w
konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim
może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Literatura a paideia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury hybrydowe i synkretyczne we współczesnej literaturze
światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Poezja polska i anglo-amerykańska w XX wieku – spotkania,
paralele, zderzenia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka w opisie literackim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjaźnie humanistów: między ﬁlozoﬁą a retoryką

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura afrykańska wobec dziedzictwa Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska i światowa literatura najnowsza – lektury porównawcze i
kontrastowe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Po co przekład

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Weltliteratur

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w epoce świeckiej. Od Gombrowicza do Coetzeego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Remediacje literatury w nowych mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino autorskie – mistrzowie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek książki w Polsce i na świecie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta-geniusz: odkrycie czy kreacja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opera w kulturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bukolika. Przestrzeń konwencji, ucieczki, dyskusji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura nomadyczna: podróż - przekład - migracja – światowość 30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość a doświadczenia graniczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wokół melancholii romantycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura w operze, opera w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Po)nowoczesna poezja kobiet - perspektywa polska i angloamerykańska

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ironia – retoryka, ﬁlozoﬁa, literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O wartości tradycji (czyli dokąd prowadzą wszystkie (literackie)
drogi)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Alegoria i alegoreza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Autoﬁkcje: między narracją, życiem i literaturą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Platona do Mariona: wybrane ﬁlozoﬁczne koncepcje
obrazowości

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zdegradowani. Narracje mniejszościowe w literaturze Europy
Środkowo-Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Duety teatralne w XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy obiegu pojęć w humanistyce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ratio i imaginatio w literaturze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od pomysłu do projektu. Warsztat artystki współczesnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej
komparatystyki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od Perraulta do Novik: retelling i baśń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy wspaniały człowiek: transhumanizm a literatura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mimesis: dzieje pojęcia w ﬁlozoﬁi, literaturze i sztuce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nihilizm: ﬁlozoﬁa, literatura, polityka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm w ﬁlozoﬁi i literaturze: Od Kierkegaarda do
Sartre'a

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dialog, medytacja, esej, autobiograﬁa: Gatunki literackie w
ﬁlozoﬁi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura polska za granicą: przekłady i recepcja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postmodernizmy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Północ-Południe. Współczesna literatura światowa zaangażowana
społecznie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska (post)kolonialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literacka wyobraźnia profetyczna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura japońska widziana z Europy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka intermedialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Plastikowe wspólnoty. Literatura i obiekty artystyczne epoki
polimerów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komparatystyka kulturowa w perspektywie performatywnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura turecka w perspektywie światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genderowe utopie i dystopie w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kategoria arcydzieła w sztukach plastycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i estetyka modernizmu. Między lekkością kaprysu a
ciężarem powagi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Strategie słuchania najnowszej poezji (najnowsza poezja w
perspektywie sound studies)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberatura i jej odmiany

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Literatura faktu, faktura Litwy" - Litwa w prozie
środkowoeuropejskiej drugiej połowy XX wieku i współczesnej
(Bobrowski, Kanwicki, Parulskis i in.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i radio. Od słuchowiska do ars acustica

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA C: Literatura obca

O

OPIS GRUPY C: Student wybiera jeden 60-godzinny kurs „Literatury obcej”.
Literatura obca: włoska

30

2,0

egzamin

F

Literatura obca: litewska

30

2,0

egzamin

F

Literatura obca: francuska

30

2,0

egzamin

F

Literatura obca: amerykańska

30

2,0

egzamin

F

GRUPA D: Kurs w języku obcym

O

OPIS GRUPY D: Student wybiera jeden kurs
Ethnonostalgias and Ethnofuturism in the 21st Century Theatre
and Performance

30

5,0

egzamin

F

Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative
Studies

30

5,0

egzamin

F

A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art
Nouveau)

45

6,0

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

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

Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a
Philosophical Context

30

5,0

egzamin

F

The History of the Printed Book

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland

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

Cultural History of Love Discourse

30

5,0

egzamin

F

Literary Criticism and Reviewing: Workshop

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej, zyskuje wiedzę
o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi

C2

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

C3

Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych
i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie literatury polskiej w kontekście literatury
światowej i w kontekście innych zjawisk kulturowych

PKO_K2_W05,
PKO_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W2

teorie i metodologie dotyczące literaturoznawstwa
i językoznawstwa

PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K01,
przenoszenia w sferę praktyki zawodowej doświadczeń
PKO_K2_K02,
i umiejętności wyniesionych z intensywnej pracy
PKO_K2_K03,
badawczej w ramach seminarium
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie pisać prace naukowe, wypowiadać się
sprawnie w mowie i w piśmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

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

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie referatu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Praca magisterska studenta polonistyki-komparatystyki powinna:
a. być porównawczą rozprawą naukową o charakterze analitycznointerpretacyjnym, systematyzującym, syntetyzującym 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;
W1, W2, U1, K1
e. dowodzić pogłębionych umiejętności doboru strategii argumentacyjnych,
odpowiednich 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.

2.

Konkretne treści kształcenia, jak również temat rozprawy, zależne są od
wybranego seminarium dotyczącego konkretnych zagadnień i epok literackich

Sylabusy

W1, W2, U1, K1
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dr hab. Jerzy Franczak
Awangarda, postawangarda, ariergarda. Rewolucyjne idee i nowatorskie praktyki
w literaturze XX i XXI wieku.

3.

Na seminarium spróbujemy wypracować nieszablonowe ujęcia rewolucyjnych idei/
praktyk w literaturze, odwołując się do słowników różnych nurtów ﬁlozoﬁi, teorii
estetycznej i socjologii, historii idei i nauki. W centrum namysłu usytuujemy
najważniejsze nurty Wielkiej Awangardy (futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm,
konstruktywizm, nadrealizm), fenomeny neoawangardy (postawangardy,
transawangardy) oraz ariergardy. Szeroki zakres problemowy określą zagadnienia
takie jak: wielkie paradygmaty epokowe (modernizm i postmodernizm);
dziedzictwo oświeceniowe (idea postępu, utopia) i romantyczne (autentyczność,
oryginalność); myślenie przyszłości, historiozoﬁczne modele i katastroﬁczna
wrażliwość; rola rewolucyjnych idei (socjalizm utopijny, marksizm, anarchizm) i
doktryn politycznych (faszyzm, komunizm); polityczny i biopolityczny wymiar
awangardy (jej płeć, rasa i klasa); absurd, błazenada, karnawałowa negacja,
strategia skandalu, estetyka szoku; relacja (post)awangardy wobec kultury
masowej (kicz, kamp); artystyczne transgresje względem nowoczesnych
dyskursów prawa, ekonomii, nauki i techniki, medycyny i psychiatrii, itp.;
materialność dzieła i eksperymenty epoki cyfrowej; wywrotowe teorie i praktyki
dziś.

W1, W2, U1, K1

dr. hab. Małgorzata Sokalska
Piosenka – odmiany, problemy badawcze i interpretacje

4.

Tematem seminarium jest piosenka – jako spadkobierczyni romantycznej pieśni i
szerzej muzyki wokalnej, a zarazem jedno z charakterystycznych zjawisk kultury
XX/XXI-wieku – w różnych jej odmianach gatunkowych, stylach muzycznych,
kształtach tekstowych i rejestrach kultury. Z jednej strony zajęcia pozwolą
zrekonstruować mapę współczesnej piosenki, w tym w jej odmianie artystycznej
(literackiej), dookreślić możliwe podziały i charakterystyczne zjawiska estetyczne
(rozpatrywane według rozmaitych kryteriów, literackich i muzycznych), z drugiej
skupią się na kwestiach metodologicznych (badania utworów słowno-muzycznych)
oraz wybranych analizach i interpretacjach. Piosenka kabaretowa, poezja
śpiewana, ballada rockowa a może piosenka hip-hopowa – każda z odmian
pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych projektów komparatystycznych,
skupionych nie tylko na badaniu relacji słowa i muzyki, ale także innych zjawisk
kultury, z którymi piosenka jest powiązana.

W1, W2, U1, K1

dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
Literatura przełomu XIX i XX wieku w świetle najnowszych badań
5.

Sylabusy

Seminarium poświęcone będzie próbom odczytania wybranych tekstów literatury
Młodej Polski w ramach – szeroko rozumianej – lektury wrażliwej na płeć (przede
wszystkim krytyki feministycznej, ale też gender studies, masculinities studies)
oraz innych strategii interpretacyjnych (ekokrytyka, afekty), a także konfrontacja
tych interpretacji z klasycznymi analizami. Przykłady literackie obejmować będą
zarówno poezję, jak i prozę, autorstwa zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

W1, W2, U1, K1
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dr hab. Anna Pekaniec
(Auto)biograﬁe i (auto)biograﬁczność w literaturze polskiej XX i XXI wieku

6.

Zasadniczym celem seminarium będzie przedstawienie i wnikliwe omówienie
rozmaitych teorii i ujęć autobiograﬁi (jako osobnego gatunku literackiego) oraz
przeanalizowanie kategorii autobiograﬁczności. Koncepcje teoretyczne, rodzime i
zagraniczne, zostaną dopasowane do konkretnych tekstów, obejmujących
szerokie spektrum gatunków, które mogą być zaliczone do literatury dokumentu
osobistego: autobiograﬁi, dzienników, pamiętników, wspomnień, zbiorów
korespondencji, esejów. Nie zostanie także pominięta teoria listu, która następnie
zostanie przełożona na zbiory korespondencji ujmowane jako specyﬁczne
powieści epistolarne. Ponadto, zostanie omówiona literatura non-ﬁction
(reportaże, biograﬁe, biograﬁe reporterskie). Możliwe będzie poszerzenie listy
zagadnień o propozycje seminarzystów.

W1, W2, U1, K1

dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ
Śmierć i miłość – współistnienie wątków żałobnych i erotycznych w literaturze
europejskiej

7.

W kulturach dawnych śmierć jest szczególnie bliska miłości – zarówno tej
duchowej, jak i cielesnej. Tęsknotę zakochanego przedstawiano w kategoriach
choroby (morbus amoris w podręcznikach medycznych deﬁniowany jako oddzielna
jednostka chorobowa; por. też frazeologizm „umierać z miłości”). Miłość cielesna
była jeszcze bardziej namacalnie bliska zgonu. I nie chodzi tylko o graniczne
doznanie uniesienia wiążące się z chwilową utratą świadomości, które nazywano
la petite mort, ale też dlatego, że dla kobiet rozpoczęcie życia seksualnego, ciąża,
poród, połóg, niosły realne zagrożenie życia. W czasach, gdy śmiertelność
młodych kobiet była ogromna, rytuały ślubne przypominały te żałobne, lirykę
miłosną nierzadko adresowano do zmarłych dziewcząt, owdowiali poeci tworzyli
żałobne erotyki, a bramą, przez którą starali się złączyć z ukochaną, był sen.
W1, W2, U1, K1
Przedstawiane w liryce senne rojenia i spotkania we śnie, nierzadko bardzo
sensualne, będą również istotnym przedmiotem naszej reﬂeksji.
W programie zajęć będziemy się koncentrować na literaturze od
starożytności do wieku XVII (najważniejsi dla tematu autorzy: Dante, Francesco
Petrarca, Giovanni Pontano, Jan Kochanowski, Giambattista Marino, Jan Andrzej
Morsztyn). Będzie to w gruncie rzeczy wędrówka przez historię europejskiej liryki
miłosnej, poznamy też cechy i funkcje literatury żałobnej.
Zdobywszy takie podstawy Studenci będą mogli przygotowywać prace
magisterskie również z literatury epok późniejszych, zwłaszcza romantyzmu.
Chętnie widziane ujęcia komparatystyczne. Preferowane prace z literatury dawnej
i poezji lirycznej. Prace staropolskie mogą też dotyczyć innych tematów.
Program będzie modyﬁkowany stosownie do potrzeb Seminarzystów.

Sylabusy
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Prof. dr hab. Anna Łebkowska
Granice poznania, wymiary empatii. Literatura XX i XXI wieku

8.

Przedmiotem spotkań będą różne rozumienia kategorii empatii w dyskursie
ﬁlozoﬁcznym i antropologiczno-kulturowym, w jej wymiarze epistemologicznym,
metaﬁzycznym, etycznym i estetycznym (m.in. w perspektywie genderowej, a
także w powiązaniu z dyskursem maladycznym). Interesować nas też będą
kwestie poznania i empatyczności ujmowane w perspektywie biohumanizmu. W
centrum naszych rozważań znajdą się literackie sposoby problematyzowania tych
zagadnień, seminarium będzie bowiem prowadzone w oparciu o literaturę XX i
XXI w., zwłaszcza epikę (z uwzględnieniem prozy sf), a także w oparciu o lirykę.
Będziemy zwracać uwagę m.in. na zagadnienia cielesności/duchowości, zmysłów,
afektów i emocji. Rozważania w trakcie spotkań prowadzić będą od kategorii
współodczuwania i uważności do biohumanistycznego splątania (entanglement) i
zarazem od podmiotu osobnego do osmotycznego.

W1, W2, U1, K1

Założeniem seminarium jest opracowanie - indywidualnie ze studentami tematów prac magisterskich, a następnie, w trakcie spotkań seminaryjnych i
konsultacji, przedstawianie przez studentów promotorowi poszczególnych etapów
i postępów w ich powstawaniu. Wprawdzie tematy prac magisterskich nie zostaną
ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium, wiązać się mogą
bowiem z szeroko pojętymi zagadnieniami literatury XX i XXI wieku, jednakże
celem spotkań będzie pogłębianie wiedzy zakresie problematyki
zasygnalizowanej w temacie seminarium.
prof. dr hab. Roman Dąbrowski
"Próg naszej współczesności". Meandry oświeconego rozumu: między ortodoksją,
deizmem i ateizmem

9.

Przedmiotem seminarium będą wybrane problemy z zakresu literackich, a
częściowo i ﬁlozoﬁcznych, świadectw fermentu intelektualnego, jaki cywilizacja
oświecenia wprowadziła w sferze poglądów, postaw i wrażliwości religijnej.
Szczególna uwaga skupi się na tych ich aspektach, które pokazują przemiany w
kierunku nowoczesności, a w dalszej perspektywie ułatwiają zrozumienie korzeni
niektórych zjawisk kultury współczesnej. Obok wybranych polemik dotyczących
zagadnień światopoglądowych przedmiotem zainteresowania staną się m.in.
teksty, polskie i obce, ilustrujące wpływ nowego, zmieniającego się, klimatu
duchowego na sposób wyrażania ortodoksyjnych treści religijnych, następnie
postaw deistycznych (w różnych wersjach) czy ateistycznych i – w sferze
obyczajowości – libertyńskich. Kwestie te omawiane będą częściowo w kontekście
niektórych koncepcji antropologicznych, etycznych, a także estetycznych.

W1, W2, U1, K1

Prace magisterskie mogą dotyczyć różnych, nie tylko związanych z tematem
seminarium, zagadnień literatury oświeceniowej, ew., innych kwestii (np. z
literatury romantyzmu, szczególnie twórczości J. Słowackiego, komizmu, reﬂeksji
estetycznoliterackiej).
dr hab. Anita Całek

10.

Sylabusy

Literatura jako tworzenie światów: podróże wyobrażone – fantastyka – metaﬁkcja
Seminarium będzie poświęcone literaturze, która – dysponując różnymi
konwencjami gatunkowymi – prowadzi do powstawania nowych światów:
ﬁkcyjnych, fantastycznych, alternatywnych, utopijnych, retellingowych czy
transﬁkcjonalnych. W analizie tekstów pomocne będą teorie, formułowane w
obrębie różnych tradycji badawczych, najczęściej zakładających
interdyscyplinarne oddziaływanie ujęć: od teorii światów możliwych poprzez ideę
wtórnej rzeczywistości, transﬁkcjonalną przestrzeń czy tekst ujmowany jako
eksperyment myślowy, warsztat modelarski lub też wyraz odwiecznych pragnień
człowieka. W zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium
weźmiemy na warsztat utwory napisane w różnych konwencjach i epokach – lista
lektur zostanie doprecyzowana podczas pierwszych zajęć.

W1, W2, U1, K1
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dr hab. Grzegorz Zając
Świat (wciąż) nieoświecony – przesądy, uprzedzenia, strachy... w polskiej powieści
dawnej i niedawnej

11.

Tematyka seminarium będzie koncentrowała się wokół zagadnień podejmowanych
przez rodzime powieściopisarstwo od samych jego początków, to znaczy od
momentu wyodrębnienia się powieści jako odmiennego względem romansu
(nawet jeśli długo jeszcze niewystępującego pod swoją nazwą) gatunku prozy
ﬁkcjonalnej, co nastąpiło w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia. Za sprawą
Ignacego Krasickiego (jako autora Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków, a
zwłaszcza Historii) i jego późnooświeceniowych następców – przede wszystkim
Juliana Ursyna Niemcewicza (m. in. Lejbe i Siora) oraz Stanisława Kostki
Potockiego (Podróż do Ciemnogrodu) – również powieść wpisywała się w
kulturową ofensywę, będącą udziałem wielu myślicieli i twórców tamtego okresu,
niezależnie od ich zróżnicowanej przynależności środowiskowej bądź odmiennych
wyborów literackich czy estetycznych. Celem tych poczynań było
przemodelowanie świadomości Polaków, a to oznaczało też uczynienie ich
sposobu postępowania i reagowania na rzeczywistość bliższym temu, co wynika z
W1, W2, U1, K1
trzeźwości sądu, jest oparte na obserwacji i wiedzy, pozwala odbierać świat w jego
złożoności. Nie tylko ówczesne realia, ale też kolejne dekady i stulecia miały
jednak pokazać, że podobne procesy natraﬁają na poważne przeszkody także ze
względu na tkwiącą w naturze ludzkiej, a przy tym podsycaną często za sprawą
różnego typu manipulacji czy przekazów o charakterze propagandowym,
skłonność do ulegania przesądom, kierowania się uprzedzeniami, poddawania się
presji wyimaginowanych zagrożeń. Powieść jako forma literacka, której tożsamość
określił niegdyś realizm, nie mogła przechodzić na przestrzeni ostatnich dwustu
lat obojętnie wobec tego, że społeczeństwo ludzi oświeconych (czytaj:
samodzielnie myślących) pozostawało przez cały ten czas niezrealizowaną
(niemożliwą do zrealizowania?) wizją przedstawicieli wieku świateł. Rozmaite
ujęcia tego problemu, jego historyczne, społeczne i psychologiczne
uwarunkowania przybliżyć ma omawiana podczas kolejnych zajęć lektura utworów
powieściowych autorstwa pisarzy różnych epok (sięgających przy tym po różne
konwencje i odmiany gatunkowe) – od tych wymienionych wyżej, przez twórców
doby romantyzmu i pozytywizmu (m.in.: S. Goszczyński, L. Sztyrmer, J. I.
Kraszewski, J. Dzierzkowski, W. Łoziński, E. Orzeszkowa), po reprezentantów prozy
współczesnej, zarówno dwudziestowiecznej, jak i najnowszej (m.in.: W.
Gombrowicz, M. Hłasko, R. Ligocka, S. Twardoch, Z. Miłoszewski, B. Wildstein).
dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Literatura i krytyka wobec współczesności
W związku z moimi zainteresowaniami badawczymi proponuję następujące pola
problemowe:
- światopoglądy i teorie interpretacyjne fundujące oczekiwania wobec literatury
- strategie krytyczne
- programy i projekty oraz mody literackie (tematy, gatunki, „nurty”, style)

12.

W1, W2, U1, K1
- komunikacyjne i ekonomiczne warunki funkcjonowania literatury
Przegląd różnych perspektyw, z których analizować można relacje między
wyzwaniami współczesności i literaturą pozwoli Uczestniczkom i Uczestnikom
seminarium na głębsze poznanie i wybór narzędzi metodologicznych do
samodzielnych analiz wybranych zagadnień i tekstów literackich. Przedmiotem
naszych zainteresowań będzie przede wszystkim literatura i krytyka ostatniego
trzydziestolecia, ale – zgodnie z tematem seminarium - możliwe jest poszerzenie
listy lektur o literaturę XX wieku. Szczegółowa lista zagadnień i tekstów literackich
zostanie opracowana w pierwszych miesiącach zajęć, zgodnie z
zainteresowaniami i potrzebami oraz projektami przygotowywanych w ramach
seminarium prac magisterskich.
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dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN
Nowinki i mody metodologiczne we współczesnym przekładoznawstwie literackokulturowym

13.

Intensywne przemiany współczesnego przekładoznawstwa od „zwrotu
kulturowego” po „zwrot translacyjny” w badaniach kulturowych powodowały
istotne rewizje pojęcia przekładu nie tylko jako uniwersalnej, podstawowej
praktyki kulturowej, ale także kluczowej metakategorii analitycznej przydatnej do
opisu aktywności międzykulturowej. Kolejne wolty metodologiczne: m.in. „zwrot
twórczy”, „zwrot na zewnątrz”, nowo powstające transdyscyplinarne studia nad
„post-przekładem” i „badania tłumaczoznawcze” (np. w odmianie inspirowanej
W1, W2, U1, K1
przez „zwrot archiwistyczny”) znacząco wyostrzyły wrażliwość teoretyków
przekładu na zagadnienia podmiotowej percepcji sztuki, artystycznej
indywidualności, inwencyjności i autonomii tłumacza. Także zwroty zachodzące
we współczesnych badaniach kulturowych: performatywny, reﬂeksyjny,
przestrzenny, cielesny, medialny, ikoniczny, cyfrowy, posthumanistyczny skłaniają
przekładoznawców do aktywnego krytycyzmu wobec przyjętych koncepcji języka,
znaczenia, ekwiwalencji, literackości, ujawniając nieprzewidywane zależności i
ukryte wymiary tłumaczenia i skupionej wokół niego reﬂeksji badawczej.
Tematem naszych rozważań będą m.in. takie nowinki i mody metodologiczne we
współczesnym przekładoznawstwie literacko-kulturowym, jak somatyka
przekładu, ekologia przekładu i nieantropocentryczne (biosemiotyczne) koncepcje
tłumaczenia. Serdecznie zapraszam.
prof. Magdalena Heydel

14.

Historia przekładu, przekład w historii
Badania nad historią przekładu to ważny i dynamicznie się rozwijający obszar
badań przekładoznawczych, blisko sąsiadujący z historią literatury rodzimej,
komparatystyką literacką, socjologią literatury, kulturoznawstwem, a wreszcie i
historią. Seminarium poświęcone wielorakim aspektom historii przekładu ze
szczególnym uwzględnieniem historii tłumaczy oraz badań archiwalnych będzie
ściśle związane z prowadzonym w Centrum Badań Przekładoznawczych projektem
badawczym pt. Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczośc w literaturze polskiej
po 1918 roku. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uczestnictwa w pracach
projektowych, a powstające prace magisterskie zostaną, w miarę ich tematyki i
wartości naukowej, uwzględnione jako wyniki prac badawczych.

W1, W2, U1, K1

dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
Śledztwo i literatura, czyli o tym, jak rozum dotyka ciała w prozie kryminalnej

15.

Seminarium będzie poświęcone prozie kryminalnej uznawanej za dyskurs, w
którym śledztwo łączy się z literaturą, co oznacza, że tropy są środkami
literackimi, a zarazem poszlakami wiodącymi od ukrycia zbrodni do rozwiązania
zagadki kryminalnej. Tym samym nie tylko stykają się tutaj osobne domeny
kulturowe: literackie i pozaliterackie (kryminologia, wiktymologia, prawo), ale też
wchodzą w interakcje ciało i rozum, często sobie przeciwstawiane. Właśnie ten
nieoczywisty związek będzie głównym tematem seminarium, podejmowanym w
różnych aspektach. Tego, jak literatura staje się zapisem skoncentrowania
racjonalnych procedur wokół corpus delicti, a także tego, jak ﬁgury logiczne,
pobudzając rozumowanie, oddziałują na cielesność czytelnika. Taka złożona
sprawczość rozpatrywana będzie w ujęciu komparatystycznym, w prozie
kryminalnej z różnych kręgów kulturowych i w różnych jej odmianach
(sensacyjnej, detektywistycznej, crime noir, postkolonialnej, antykryminale).

W1, W2, U1, K1
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
student powinien zaprezentować wybrany przez siebie temat pracy
dyplomowej

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę student powinien przedstawić konspekt i bibliograﬁę pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komparatysta powinen wybrać seminarium literaturoznawcze na Wydziale Polonistyki UJ, praca dyplomowa powinna mieć
charakter komparatystyczny. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
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Polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.1585910182.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami
kulturowymi, - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego, - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki, - posiada umiejętność
samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych
poziomach formalności, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym
procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze zjawiska literackie, debaty
krytycznoliterackie i utwory literatury polskiej po roku
1989

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
ustny

W2

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

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
ustny

U2

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

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
ustny

K1

świadomego odbioru zróżnicowanych wytworów
kultury, które analizuje w szerokim horyzoncie
znaczeń i społecznych konsekwencji

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
ustny

K2

poszerzania i aktualizowania wiedzy na temat
współczesnej polskiej literatury i życia literackiego

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

40

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach kursu z Literatury polskiej po 1989, obejmującego wykład i ćwiczenia student przygotowuje do egzaminu zagadnienia tematyczne, w ramach których obowiązuje go znajomość tekstów i opracowań oraz twórczości wybranych autorów, a także wybranych utworów. Te zagadnienia zostaną omówione na wykładzie w szerokim kontekście zachodzących w tym czasie
przemian politycznych, rynkowych i kulturowych, z uwzględnieniem zarówno specyﬁki polskiej kultury współczesnej jak i zjawisk globalnych.
Zajęcia ćwiczeniowe pozwolą natomiast na pogłębienie tych zagadnień 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 DO CAŁEGO KURSU:
KONTEKSTY LITERATURY I UWARUNKOWANIA ŻYCIA LITERACKIEGO PO ROKU 1989:
Cezury, mity założycielskie. Chronologie, syntezy.
Ekonomie i rynki literatury.
Życie literackie po roku 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury)
Krytyka literacka po roku1989

1.

ZAGADNIENIA LITERACKIE:
Poezja kręgu „brulionu”.
Starzy mistrzowie w poezji polskiej na przełomie XX i XXI wieku.
Klasycyzm w poezji po 1989 roku.neoawangarda poetycka na przełomie XX i XXI wieku.
Języki i problemy najnowszej poezji
Literatura zaangażowana.
Literackie nostalgie. Literatura „małych ojczyzn” i „nowy prowincjonalizm.
„Kobiety i duch inności” – feminizm i literatura feministyczna po 1989 roku.
Literatura postmodernistyczna.
Doświadczenie historii w literaturze po roku ‘89 .
Literackie polityki tożsamości.
Proza nieﬁkcjonalna.
Fantastyka w literaturze.
Dramat i teatr po roku ’89

W1, W2, U1, U2, K1, K2

TWÓRCZOŚĆ WYBRANYCH PISARZY TRZYDZIESTOLECIA (spis lektur obowiązkowych i dodatkowych)
Poniżej szczegółowe zagadnienia do ćwiczeń.

Sylabusy
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I. KONTEKSTY LITERATURY I UWARUNKOWANIA ŻYCIA LITERACKIEGO PO ROKU 1989
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.

2.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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].
Maciej Maryl: Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazu literackiego. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 2
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.

4. KRYTYKA LITERACKA PO ROKU 1989
Dwie wybrane książki krytyczne. Najważniejsze tematy i spory krytyczne trzydziestolecia.
Teksty obowiązkowe
Przemysław Czapliński, Żwawy trup. Krytyka literacka 1989 -2004 [w:] tegoż, Powrót centrali, Kraków 2007
Dorota Kozicka, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków 2012 [ część II, poświęcona krytyce po 1989 roku]
Krzysztof Uniłowski, "Kukuryku!" Krytyka przeciw wspólnotom, "FA- art" 2010 nr 3-4.
Krzysztof Hoﬀmann, Hejtuję blogi. Blogi o literaturze a krytyka literacka. https://www.academia.edu/10279099/Hejtuj%C4%99_litblogi_Blogi_o_literaturze_a_krytyka_literacka
Michał Sowiński, Katarzyna Trzeciak, Krytyczne pozycje. Od krytyki konsekrującej do krytyki natywnej [w:] Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2015.
Teksty uzupełniające:
"Świadomość krytyki" numer czasopisma "Wielogłos" poświęcony współczesnej krytyce literackiej 2011 nr 1 (9)
Krzysztof Uniłowski, Krytyka po literaturze „Wielogłos” 20120 nr 4.
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ZAGADNIENIA LITERACKIE
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.
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. JĘZYKI I PROBLEMY NAJNOWSZEJ POEZJI
Wybrane teksty poetyckie
Teksty uzupełniające:
Grzegorz Jankowicz i Anna Kałuża, Poezje teraz! („Tygodnik Powszechny” 2015: https://www.tygodnikpowszechny.pl/poezje-teraz-28201).

6. 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

7. 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
3.

W1, U1, U2, K1
8. „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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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

14. 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 wspóczesnej rzeczywistości, red. W. Baluch (2009)
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III . TWÓRCZOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PISARZY
OBOWIĄZKOWO:
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.

4.

PROZA (obowiązuje znajomość przynajmniej jednego tekstu każdego autora)

W1, U1, U2, K1, K2

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

5.

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, K2

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:
PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA podane w "literaturze dodatkowej"
6.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

PROZA (do wyboru 3 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")
ESEISTYKA (do wyboru 3 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")
KRYTYKA (do wyboru 3 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Wykład: zaliczenie bez oceny.

ćwiczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze. Warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i aktywność podczas zajęć
(zaangażowanie w dyskusje) oraz zaliczenie sprawdzianu semestralnego.
Egzamin ustny po zakończeniu kursu.Egzamin obejmuje materiał z
zaliczenie na ocenę
wykładu oraz z ćwiczeń, zgodnie z informacjami dotyczącymi zagadnień,
lektur i tekstów obowiązkowych oraz uzupełniających do egzaminu [
TREŚCI PROGRAMOWE punkt 1]. Ocena całego kursu jest wypadkową
ocen z obu semestrów ćwiczeń oraz egzaminu końcowego.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze. Warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i aktywność podczas zajęć
(zaangażowanie w dyskusje) oraz zaliczenie sprawdzianu
semestralnego. Egzamin ustny po zakończeniu kursu. Egzamin
obejmuje materiał z wykładu oraz z ćwiczeń, zgodnie z
informacjami dotyczącymi zagadnień, lektur i tekstów
obowiązkowych oraz uzupełniających do egzaminu [ TREŚCI
PROGRAMOWE punkt 1]. Ocena całego kursu jest wypadkową ocen
z obu semestrów ćwiczeń oraz egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Sylabus kursu dla studentów I roku polonistyki-komparatystyki (studia II stopnia - magisterskie).
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Teoria literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.5ca756e8e31a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Orientacja w najważniejszych nurtach wiedzy teoretycznoliterackiej i umiejętność oceny ich znaczenia dla
rozwoju humanistyki.

C2

Znajomość podstawowych pojęć, kategorii oraz terminów teoretycznoliterackich i umiejętność ich zastosowania
we własnej praktyce badawczej.

C3

Wiedza o metodach i stylach praktyki interpretacyjnej i analitycznej oraz umiejętność jej zastosowania
we własnej pracy nad tekstem literackim.
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44 / 354

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
student zna najważniejsze nurty wiedzy
teoretycznoliterackiej i rozumie ich rolę w rozwoju
wiedzy o literaturze oraz humanistyki.

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

student zna podstawowe pojęcia, kategorie i terminy
teoretycznoliterackie i rozumie ich znaczenie.

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

student zna najważniejsze metody i style analizy oraz
interpretacji tekstu literackiego i rozumie ich rolę
w praktykach badania literatury.

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

określić stopień przydatności najważniejszych doktryn
teoretycznoliterackich w pogłębianiu rozumienia
literatury oraz ocenić ich rolę w rozwoju wiedzy
o literaturze i humanistyki.

U2

zastosować pojęcia, kategorie i terminy
teoretycznoliterackie we własnej praktyce badawczej.

U3

zastosować wiedzę o metodach i stylach analizy
i interpretacji tekstu literackiego we własnej pracy nad
tekstem literackim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego uczestniczenia w procesach społecznych
i kulturowych związanych z językiem, literaturą
i życiem literackim.

K2

podejmowania działań interdyscyplinarnych oraz
interkulturowych w praktykach społecznych i pracy
zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok tematyczny: teoria nowoczesna (fenomenologia, psychoanaliza, formalizm,
teoria Michaiła Bachtina, strukturalizm, semiotyka, hermeneutyka).

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

2.

Blok tematyczny: teoria ponowoczesna (poststrukturalizm, dekonstrukcja,
posthermeneutyka).

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

3.

Blok tematyczny: teoria kulturowa (teoria i krytyka feministyczna, genderowa,
queerowa, postkolonialna, badania kulturowe).

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

Informacje rozszerzone
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Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, konsultacje, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Obowiązkowa obecność na wykładach.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i
aktywny udział w dyskusji

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, konsultacje, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie, egzamin pisemny / ustny

Obowiązkowa obecność na wykładach.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i
aktywny udział w dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni dysponować wiedzą z zakresu poetyki z elementami teorii literatury oraz analizy dzieła literackiego, a
także podstawową wiedzą w zakresie ﬁlozoﬁi i językoznawstwa ogólnego. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
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Komparatystyczne warsztaty metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.210.5cc6f76e2e991.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka, 0232Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student ma szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu
badań komparatystycznych, o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa
porównawczego, zna główne kierunki rozwoju
i stanowiska współczesnych teorii
komparatystycznych, ma szczegółową wiedzę
o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach
badawczych w Polsce i na świecie

PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11

prezentacja, ocena ciągła
na podstawie pracy w
trakcie zajęć

U1

Student potraﬁ w stopniu zaawansowanym posługiwać
się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
badawczymi i pojęciami właściwymi dla
komparatystyki.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła na
podstawie pracy w
trakcie zajęć

U2

Student potraﬁ tworzyć i analizować podstawowe
formy komunikacji naukowej.

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła na
podstawie pracy w
trakcie zajęć

U3

Student potraﬁ planować i wyznaczać ramy
indywidualnych i grupowych projektów badawczych
typowych dla komparatystyki literackiej.

PKO_K2_U07,
PKO_K2_U10

prezentacja, ocena ciągła
na podstawie pracy w
trakcie zajęć

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K07

prezentacja, ocena ciągła
na podstawie pracy w
trakcie zajęć

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do twórczego wykorzystania
w praktyce pozauniwersyteckiej narzędzi oraz
umiejętności krytycznych zdobytych wykształconych
w trakcie zajęć.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie eseju

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Badanie strategii komparatystycznych w pracach stanowiących analizę tekstów
literackich oraz innych tekstów kultury, reprezentujących różne metodologie
literaturoznawcze, a także różnorodne dziedziny (literaturoznawstwo,
antropologia, historia sztuki, muzykologia). Analiza sposobu stosowania danej
metodologii porównawczej i jej narzędzi.

2.

Pojęcia, narzędzia i koncepcje komparatystyczne: historia i współczesność, teoria i
W1, U1, U2
praktyka interpretacyjna.

3.

Budowa i elementy tekstu naukowego, obecność autora w tekście naukowym,
tekst naukowy i retoryka, tekst naukowy i perswazja.

U2, K1

4.

Narzędzia i umiejętności niezbędne w pracy literaturoznawcy i komparatysty, ich
przydatność w kontekście pozaakademickim.

U1, U2, U3, K1

U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, prezentacja,
ocena ciągła na podstawie pracy w
trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia przedmiotu są: - pozytywna ocena
aktywności studenta i realizacji zadań (indywidualnych i
grupowych) w trakcie zajęć, - pozytywna ocena
prezentacji dotyczącej analizy naukowego tekstu
komparatystycznego, - pozytywna ocena zadań
pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku polonistyka-komparatystyka.

Sylabusy
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Podstawy języka i językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.5cd032cf68337.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o komunikacji społecznej i
mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka),
0321Dziennikarstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami
kulturowymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/studentka ma szeroką wiedzę w zakresie teorii
lingwistycznych i różnych dyscyplin językoznawczych
PKO_K2_W05
oraz systemu językowego w perspektywie historycznej
i współczesnej.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/studentka potraﬁ posługiwać się różnymi
terminami lingwistycznymi i metodami analizy
językowej tekstu, potraﬁ też zastosować zdobytą
wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa
w kontekście własnych badań oraz innych nauk
humanistycznych i społecznych.

PKO_K2_U04

zaliczenie

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/studentka ma świadomość ciągłości relacji
między językiem a kulturą, między językami
reprezentującymi różne społeczności, narody
i wspólnoty etniczne.

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
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

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia językoznawstwa diachronicznego.

W1, U1, K1

2.

Typologie języków.

W1, U1, K1

3.

Elementy historii języka polskiego (pochodzenie, periodyzacja, zabytki języka
polskiego).

W1, U1, K1

4.

Kontakty polszczyzny z innymi językami (zapożyczenia).

W1, U1, K1

5.

Regionalne zróżnicowanie polszczyzny i jego źródła.

W1, U1, K1

6.

Elementy dialektologii, socjolingwistyki i lingwistyki kulturowej (badania JOS).

W1, U1, K1

7.

Dyscypliny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego.

W1, U1, K1

8.

Współczesne paradygmaty lingwistyczne (od strukturalizmu po kognitywizm).

W1, U1, K1

9.

Semantyka i pragmatyka.

W1, U1, K1

10.

Podstawy leksykograﬁi.

W1, U1, K1

11.

Najnowsze aplikacje współczesnych badań nad językiem (językoznawstwo
komputerowe i korpusowe).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu w I semestrze to: - obecność na zajęciach;
- aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie zadań zleconych przez
prowadzącego.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu w II semestrze to: - obecność na zajęciach;
- aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie zadań zleconych przez
prowadzącego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o kulturze, komunikacji i języku.

Sylabusy
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Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.1585575463.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
egzamin

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Student potraﬁ powiązać zjawiska kulturowe obecne
w dzisiejszym świecie ze zjawiskami notowanymi przez
literaturę dawną. Ponadto umie pracować w grupie,
PKO_K2_K01,
wspólnie dyskutować nad rozmaitymi aspektami
PKO_K2_K03
kultury, wymieniać się poglądami i wskazywać innym
możliwe konteksty i rozwiązania.

zaliczenie na ocenę,
egzamin

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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
W1, U1, K1
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.

Sylabusy

58 / 354

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, lektura i opracowywanie zadanych
tekstów, udział w dyskusjach.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Opcja historycznoliteracka. Literatura oświecenia i romantyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.1585575606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie ważniejsze kierunki przemian
w zakresie reﬂeksji antropologicznej i estetycznoliterackiej odzwierciedlone w piśmiennictwie
oświeceniowym.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W11

zaliczenie, egzamin

W2

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

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W11

zaliczenie, egzamin

U1

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

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U04

zaliczenie, egzamin

U2

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

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05

zaliczenie, egzamin

K1

Student jest gotów do podejmowania reﬂeksji nad
PKO_K2_K01,
zjawiskami kulturowymi, które ukształtowały charakter
PKO_K2_K03
kultury współczesnej.

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.

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02

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

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

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.

Reﬂeksja o człowieku, społeczeństwie i historii w literaturze oświeceniowej

W1, U1, 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.

W1, U1, K2

4.

Poeta i twórczość poetycka jako temat literacki oraz zagadnienie estetyczne i
antropologiczne w okresie romantyzmu

W2, U2, K1

5.

Romantyczny dramat i dramatyczność

W2, U2, K1

6.

Proza epoki romantyzmu: tradycje i nowatorstwo

W2, U2, K2

7.

Romantyczne wspólnoty literackie i intelektualne

W2, U2, K1

8.

Dialogi literatury i ﬁlozoﬁi w dobie romantyzmu

W1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, wykazanie się znajomością podanej literatury

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; zapoznanie się ze
wskazaną literaturą

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstepnych

Sylabusy
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Opcja historycznoliteracka. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.1585575772.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

C2

Główny cel stanowi pogłębienie znajomości zjawisk literatury polskiej lat 1864-1918 w kontekście literatury
europejskiej i światowej a także na tle kultury współczesnej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie te zjawiska i tendencje
PKO_K2_W01,
w literaturze polskiej lat 1864-1918, które miały wpływ
PKO_K2_W11
na kulturę współczesną i pogłębiają jej rozumienie.

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2

Student zna i rozumie dzieła literatury polskiej
wczesnego modernizmu w powiązaniu z literaturą
europejską i kulturą współczesną

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W3

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

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

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

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K2

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

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować dzieła literackiej lat
1864-1918 na le europejskim w rozmaitych
kontekstach historyczno- i teoretycznoliterackich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

poprawa projektu

10

Sylabusy
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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, U1, K1

2.

Sienkiewicz i Prus wobec zjawisk nowoczesności

W1, U1

3.

Stanisław Przybyszewski i jego nowatorstwo w literaturze polskiej i europejskiej

W2, W3, K1

4.

Stanisław Wyspiański jako artysta, twórca teatralny i wizjoner. Współczesna
recepcja jego dzieła

W2, U1, K1, K2

5.

Stanisław Brzozowski - pisarz, krytyk i myśliciel, jego rola w kulturze współczesnej

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Proza Wacława Berenta jako oryginalny projekt polskiego modernizmu

W2, U1, K1

7.

Tadeusz Miciński - poeta, pisarz i dramaturg i jego współczesna recepcja

W2, U1, K1

8.

Poezja i eseistyka Bolesława Leśmiana - ich wyjątkowość na tle polskiego i
europejskiego modernizmu

W2, U1, K1

9.

Przemiany poezji polskiej lat 1864-1918 i jej związki z poezją europejską. Liryka
polska od klęski do zwycięstwa

W1, W2, K1

Sylabusy

66 / 354

Nowatorskie zjawiska w prozie pod koniec epoki Młodej Polski. Od estetyki do
życia społecznego,

10.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
samodzielne przygotowanie pisemnego konspektu wybranego
zagadnienia wraz z bibliograﬁą i przesłanie go drogą mailową

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny - rozmowa na temat zagadnienia przedstawionego
uprzednio w konspekcie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii literatury polskiej lat 1864-1918 z wcześniejszych etapów kształcenia.
Obecność na wykładzie jest wymagana.

Sylabusy
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Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.1585575892.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- najważniejsze nurty literatury i kultury polskiej XX
wieku, - światowy kontekst przemian literatury polskiej PKO_K2_W01,
PKO_K2_W11
XX wieku, - ma orientację w życiu kulturalnym
w Polsce XX wieku.

zaliczenie na ocenę,
egzamin

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.

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

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.

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

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
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

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 kulturowopolitycznych. 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 konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach,

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustny egzamin sprawdzający znajomość problematyki omawianej na
zajęciach i obowiązkowych lektur
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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.

Sylabusy
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Literatura a paideia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1585914897.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest poznanie przez studentów wybranych zagadnień i dzieł związanych z problematyką paidei,
związków literatury i ﬁlozoﬁi oraz uzyskanie przez nich narzędzi poznawczych związanych z historią idei.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie metodologię interdyscyplinarnych
badań komparatystycznych, z ukierunkowaniem
na zagadnienia literatury i historii idei, ze szczególnym
odniesieniem do problemu paidei.

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

esej

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonywać pogłębionych analiz
problemów znajdujących się na styku
literaturoznawstwa porównawczego i historii idei.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania wiedzy
i umiejętności wyniesionych z zajęć w działaniach
w szerszym kontekście kulturowym i społecznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem zajęć będzie kwestia powiązań między ideą paidei (wychowania,
wykształcenia, ukształtowania człowieka) a literaturą: pod pojęciem literatury
rozumiem zarówno rozprawy ﬁlozoﬁczne (w szczególności antyczne, ale i
nowożytne) jak i literaturę piękną. Paideia, jako zadanie, posługiwała się różnymi
metodami, w tym literaturą piękną jako narzędziem (choć niektórzy starożytni
kwestionowali pozytywną wychowawczą rolę literatury). Z kolei sama paideia
stała się tematem licznych dzieł literackich, na różne sposoby podnoszących jej
sens, cel i charakter. Przedmiotem dyskusji będą zatem zarówno teksty w sposób
teoretyczny odnoszące się do kwestii paidei jak i - wybrane spośród znacznej
liczby powstałych w ciągu wieków – dzieła literatury pięknej, prezentujące różne
podejście do paidei, odniesionej zarówno do poszczególnych ludzi (ich formowania
w oparciu o akceptowane wartości) jak i do zbiorowości (jej kształtowania,
tworzenia kultury itd.).

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

esej, aktywny udział w
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia będzie obecność na zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione, w
przypadku liczniejszych usprawiedliwionych - kolokwium) oraz
króka praca pisemna na temat związany z tematem zajęć i
uzgodniony ze studentami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zaliczenia będzie obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione, w przypadku
liczniejszych usprawiedliwionych - kolokwium) oraz króka praca pisemna na temat związany z tematem zajęć i uzgodniony
ze studentami.

Sylabusy
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Kultury hybrydowe i synkretyczne we współczesnej literaturze światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098143.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dzięki ukończeniu kursu student: zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach pomiędzy różnymi kulturami

C2

- zyskuję specjalistyczną wiedzę dotyczącą zjawiska synkretyzmu kulturowego i hybrydyczności kulturowej

C3

- ma podstawową wiedzę o kontekstach historycznych i kulturowych omawianych tekstów literackich

C4

- potraﬁ zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki w jego historycznoliterackim
i kulturowym kontekście

C5

- zna i rozumie ideę tożsamości kulturowej

C6

- ma świadomość wpływu treści kulturowych na literaturę i systemy narracji

C7

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych
na różnych poziomach formalności

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe problemy literatury XX i XXI wieku
w kontekście tożsamości kulturowej

PKO_K2_W01

esej, aktywny udział w
zajęciach

W2

rolę komparatystyki literackiej w analizie
współczesnych problemów kulturowych

PKO_K2_W10

esej, aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U08

esej, aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_K07

aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy współczesnych tekstów literackich
z różnych kręgów kulturowych wykorzystując
narzędzia badań literaturoznawczych,
komparatystycznych i kulturowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego z perspektywy znawcy wybranych
aspektów kultur obcych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem tych warsztatów komparatystycznych jest poznawanie, analiza i
interpretacja utworów literackich XX i XXI wieku pod kątem tego jak przedstawia
się w nich hybrydy i synkretyzmy kulturowe, konteksty historyczne i współczesne
tych prezentowanych zjawisk i czego mogą nas nauczyć o człowieczeństwie, o
tożsamości kulturowej, o systemach narracji i ich wpływie na percepcję
rzeczywistości.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia na ocenę: czynne uczestnictwo w
esej, aktywny udział w zajęciach zajęciach, praca zaliczeniowa na temat uzgodniony z
prowadzącą zajęcia (od 5-10 stron).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę artykułu naukowego.

Sylabusy
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Poezja polska i anglo-amerykańska w XX wieku – spotkania, paralele,
zderzenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098310.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody analizy i interpretacji porównawczej polskich
i anglojęzycznych tekstów literackich, a także
konteksty kulturowe służące pogłębionej lekturze tych
tekstów

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

W2

najważniejsze tendencje XX-wiecznej poezji polskiej
w kontekście światowym

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

U1

wykorzystać w praktyce umiejętności
literaturoznawcze i komparatystyczne do analizy XXwiecznych tekstów poetyckich autorów polskich oraz
należących do anglo-amerykańskiego kręgu
kulturowego

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

esej, prezentacja

U2

przygotować w oparciu o literaturę przedmiotu
komparatystyczny esej interpretacyjny

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U06

esej

U3

przedstawić efekty pracy zespołowej w formie
prezentacji

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U10

prezentacja

K1

przeniesienia doświadczeń wynikających z analizy
tekstów literackich pochodzących z różnych obszarów
językowych i kręgów kulturowych do praktyk w życiu
kulturowym i społecznym

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

esej, prezentacja

K2

współpracy w grupie w celu rozwiązywania złożonych
problemów kulturowych

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Warsztat jest poświęcony wybranym problemom poezji polskiej i angloamerykańskiej XX i XXI wieku. Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym oparte
będą na wspólnej pracy z tekstem – w ich centrum znajdzie się porównawcza
lektura wybranych utworów poetyckich polskich oraz anglojęzycznych (czytanych
w oryginale), a także niekiedy porównawcza lektura polskich serii przekładowych.
Interpretacje tekstów zostaną ulokowane w szerokim kontekście
historycznoliterackim oraz kulturowym, a kluczowymi pojęciami dyskutowanymi
na zajęciach będą modernizm, awangarda i neoawangarda, postmodernizm,
nowoczesna liryka. Celem warsztatów jest ukazanie współczesnej poezji dwóch
obszarów językowych i kulturowych na szerokim tle głębokich przemian
estetycznych, społeczno-historycznych, ﬁlozoﬁcznych, a w szczególności
przeobrażeń na gruncie języka poetyckiego, których świadkami byli poeci i poetki
wieku dwudziestego. Głównym zadaniem wspólnej lektury stanie się poszukiwanie
i charakteryzowanie zjawisk zarówno paralelnych, jak i kontrastujących ze sobą, a
także przyjrzenie się biograﬁom twórczym wybranych autorów – zwłaszcza
różnorakim relacjom poetów polskich z poetami anglo-amerykańskimi. Omówienie
przypadków pogłębionych, pełnych fascynacji lektur, mniej lub bardziej
bezpośrednich inspiracji, a także rywalizacji i dialogu pozwolą nakreślić
wielowymiarową panoramę recepcji nowoczesnej poezji języka angielskiego we
współczesnej literaturze polskiej.
Zakres treści programowych oraz szczegółowy zestaw nazwisk i tytułów będzie
podlegał uszczegółowieniu zgodnie z potrzebami i życzeniami uczestników kursu.

1.

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

1. Tło historycznoliterackie. Modernizm polski i anglo-amerykański.
2. Literackie ruchy awangardowe w Polsce, Europie i USA.
3. Spotkanie Williama Butlera Yeatsa z poetami polskimi: Bolesław Leśmian,
Kazimierz Wierzyński, Tomasz Różycki
4. Ezra Pound i jego era: Tadeusz Różewicz, Tymoteusz Karpowicz
5. Obecność T. S. Eliota: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert
6. Wystan Hugh Auden i Stanisław Barańczak
7. Nie idee lecz rzeczy. William Carlos Williams a Julian Kornhauser i Krystyna
Miłobędzka
8. Sylvia Plath i Halina Poświatowska - próba paraleli
9. Awangarda i jej echa: e.e. cummings, Miron Białoszewski i inni
10. Szkoła nowojorska a polska poezja po 1989 roku. Frank O’Hara, John Ashbery,
Marcin Świetlicki, Andrzej Sosnowski

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, metoda projektów, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze) - aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań
zleconych przez prowadzącego zajęcia - przygotowanie eseju
interpretacyjnego o charakterze komparatystycznym na wybrany temat
związany z problematyką warsztatów - przygotowanie prezentacji będącej
wynikiem pracy nad grupowym projektem
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę tekstu literackiego.

Sylabusy
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Muzyka w opisie literackim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098437.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest rozwój wiedzy w zakresie komparatystyki literacko-muzycznej z odwołaniem do wątków
odzwierciedlających zmiany zachodzące w XX wieku w kulturze muzycznej, czy też, precyzyjniej rzecz ujmując,
w obrębie estetyki dźwięku. Zajęcia, stanowiąc próbę syntetycznego ujęcia literackiej reﬂeksji nad sposobami
i konsekwencjami obcowania z muzyką, będą zawierać także historyczno-estetyczny zarys rozwoju myślenia
o muzyce w XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

83 / 354

W1

Student zna założenia, tradycje i metodologie
komparatystyki literacko-muzycznej.

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10

W2

Student rozumie relacje i różnice między dyskursem
literaturoznawczym i muzykologicznym w obrębie
wspólnych pól badawczych.

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie pisemne

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie pisemne

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poddać analizie różnorodne dyskursy,
w obrębie których prowadzona jest reﬂeksja nad
muzyką ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu
literackiego i założeń tzw. "poetyckiej muzykologii"

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu naukowym, kulturalnym oraz do działań
edukacyjnych z zakresu relacji literacko-muzycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Założenia metodologiczne i tradycje komparatystyki literacko-muzycznej.

W1, W2, U1

2.

Literatura jako współczynnik wiedzy o muzyce i tradycji muzycznej.

W1, W2, U1

3.

Interdyscyplinarna konfrontacja dyskursów literaturoznawczych i
muzykologicznych w doniesieniu do wybranych przykładów literackich opisów
muzyki.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Przyjaźnie humanistów: między ﬁlozoﬁą a retoryką
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098531.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

student potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór
literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst
literacki do innego dzieła sztuki

C3

student zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym,
wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi
i plastycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy
porównawczej tekstu literackiego

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

W2

antyczne źródła idei przyjaźni, a także jej późniejsze
przemiany i przekształcenia

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

W3

znaczenie przyjaźni w dyskursie ﬁlozoﬁcznym
i literaturze

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

U1

samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami
literackimi oraz tekstami kultury, formułować
problemy badawcze

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

U2

analizować i interpretować ideę przyjaźni w tekstach
mających różne zaplecze ideowe, kulturowe
i ﬁlozoﬁczne

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K04,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między
rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny zjawisk
kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Głównym celem zajęć jest pokazanie, w jak wielu różnych i często wieloznacznych
kontekstach pojawiała się idea przyjaźni w szeroko rozumianej literaturze
wczesnej nowożytności (XVI–XVII w.). Omówione zostaną źródła myślenia
humanistów o przyjaźni (Arystoteles, Cyceron), wybrane wzorce osobowe (Homer,
Horacy, Wergiliusz) i sposoby przedstawiania tej relacji (Petrarka, Erazm z
Rotterdamu, More, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Górnicki, Kochanowski,
Rybiński, Sarbiewski). Humaniści opisywali za pomocą słów i wyrażeń związanych
z przyjaźnią rozmaite związki między ludźmi, od formalnych (mecenas – klient,
mistrz – uczeń), przez mniej sformalizowane („rzeczpospolita uczonych”), aż po
prywatne i osobiste (kochankowie, mąż – żona). Istotne będzie w tym kontekście
omówienie przyjaźni jako zarówno zagadnienia ﬁlozoﬁi moralnej (sposób bycia),
jak i tematu ćwiczeń retorycznych (utarte tropy i ﬁgury).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, aktywny udział w
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1) obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2
nieobecności), (2) aktywny udział w zajęciach, (3)
ustne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
(1) zainteresowanie historią idei,
(2) zainteresowanie literaturą wczesnej nowożytności.

Sylabusy
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Literatura afrykańska wobec dziedzictwa Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098630.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Stawiam sobie dwa cele, poniekąd wzajemnie się uzupełniające, a poniekąd - sprzeczne. 1. Poddać krytycznej
analizie pojęcie "llteratura afrykańska" i związaną z nim reﬂeksję literaturoznawczą, pokazując jej polityczność, to
znaczy zarówno potencjał subwersywny, jak i eurocentryczne residua postimperialne. 2. Przeczytać wraz
ze studentami kilka wybitnych tekstów literackich napisanych przez Afrykanów zarówno w językach Zachodu, jak
i afrykańskich. Zderzenie namysłu metakrytycznego z praktyką czytania jest w moim odczuciu najuczciwszą
strategią obcowania z innością.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) rozumie polityczne uwikłania dyskursu
literaturoznawczego.

PKO_K2_W03

esej

W2

Student(ka) posiada podstawową orientację w historii
literatury afrykańskiej XX wieku i współczesnej.

PKO_K2_W12

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ interpretować różnorodne teksty
literackie, wykorzystując teorię postkolonialną jako
podstawowy sposób ich rozumienia.

PKO_K2_U04

esej

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielną pracę
komparatystyczną w oparciu o samodzielnie
przeprowadzone kwerendy źródłowe.

PKO_K2_U08

esej

PKO_K2_K08

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów/owa do świadomego
i konstruktywnego udziału w kulturze globalnej,
z poszanowaniem regionalnych odmienności
i z respektem dla odmiennych wrażliwości lokalnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie do zajęć

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Archeologia pojęcia "literatura afrykańska". Pojęcie "teorii literatury afrykańskiej".

W1

2.

Zarys kulturowej geograﬁi Afryki. Zarys kulturowej historii Afryki XX wieku.

W2

3.

Interpretacja siedmiu ważnych tekstów przynależących do literatury afrykańskiej
(teksty zostaną wybrane w porozumieniu ze studentami na pierwszych zajęciach,
wybór będzie możliwie reprezentatywny).

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Granice literatury afrykańskiej.

W1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, pozytywna ocena eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Polska i światowa literatura najnowsza – lektury porównawcze
i kontrastowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098730.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zasadniczym kursu jest uświadomienie studentom roli najnowszej literatury światowej w procesie
formowanie kultury powszechnej; zwrócenie uwagi - poprzez analizy i interpretacje utworów literackich
wywodzących się z różnych kręgów językowych i kulturowych - na związki literatury z dzisiejszymi problemami
społecznymi, politycznymi, obyczajowymi itd.

C2

Kursu ma umożliwić studentom poznanie przykładów dzieł literatury światowej przełomu XX i XXI w.; uświadomić
im rolę ich przekładów w kreowaniu nowych zjawisk w polskiej literaturze najnowszej. Istotne znaczenie ma
uwrażliwienie na obecność dzieł tłumaczonych w życiu kulturalnym i społecznym naszego kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wybrane najnowszej dzieła literatury światowej (w
przekładzie i/lub oryginale), dzięki czemu potraﬁ
PKO_K2_W01,
zarysować jej zasadnicze tendencje w kontekście
PKO_K2_W04
istotnych zjawisk kultury, cywilizacji i polityki
globalizującego się świata; złożone relacje tych zjawisk
z utworami polskiej literatury po 1989 r..

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyczerpująco i oryginalnie omówić w trybie
krytycznoliterackim dzieło literatury światowej
ogłoszone w polskim przekładzie w dowolnym medium
komunikacji literackiej.

PKO_K2_U02

esej

U2

zrecenzować samodzielnie na profesjonalnym
poziomie wybrany utwór literatury światowej (w
przekładzie bądź oryginale) w kontekście dzieła lub
dzieł polskich przełomu XX i XXI wieku.

PKO_K2_U03

esej

PKO_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udziału w publicznej dyskusji na temat najnowszej
literatury światowej i jej polskich reperkusji. Jest gotów
do czynnego formowania polskiej opinii na temat
najnowszych osiągnięć literatury różnych narodów
i języków.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie pojęcia "literatura światowa" w kontekście literatury
powszechnej, współczesnej komparatystyki literackiej. Prezentacja wybranych
stanowisk: D. Damrosch, F. Moretti, P. Casanova.
2.Zagadnienie kanonu literatury światowej (na przykładzie H. Bloom, "Zachodni
kanon . Książki i szkoła wieków", 2019).
3. Kwestia obecności literatury światowej we współczesnym życiu kulturalnym i
literackim.
4.Tendencje w krytyce i publicystyce literackiej zajmującej się literaturą światową;
również w powiązaniu z tendencjami i nurtami polskiej literatury XX i XXI wieku.
5.Główne czasopisma, portale internetowe oraz wydawnictwa zajmujące się
literaturą światową.
6.Lektury - dogłębne, wyczerpujące omówienia w trybie konwersatoryjnym
wybranych dzieł pisarzy głównych języków nowoczesnej komunikacji literackiej.
Powiązanie oceny ich przekładów na j.polski z dziełami i formami polskiej
literatury najnowszej.
7.Omówienie dzieł wybranej literatury niszowej ("mniejszej" w rozumieniu G.
Deleuza i F. Guattariego) i jej faktycznej/możliwej recepcji w Polsce.
8.Lektura porównawcza wybranego dzieła/dzieł literatury światowej i utworu
polskiego i dyskusja wokół wynikających z tej konfrontacji wniosków.
9. Prezentacja wybranych prac zaliczeniowych (recenzji wybranego przekładu
utworu literatury światowej).

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach
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Po co przekład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098822.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór
literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym

C2

Student ma świadomość zmienności treści pojęć stosowanych na oznaczenie przekładu w różnych epokach.

C3

Student rozumie rolę przekładu literackiego w procesie kształtowania kanonu literackiego, kultury narodowej oraz
kultury globalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

95 / 354

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia przekładoznawstwa

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła w trakcie
zajęć

W2

miejsce przekładoznawstwa we współczesnej
humanistyce, ze szczególnym uwzględnieniem
literaturoznawstwa

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła w trakcie
zajęć

W3

w jaki sposób można powiązać badania
przekładoznawcze z badaniami komparatystycznymi

PKO_K2_W08,
PKO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła w trakcie
zajęć

U1

dokonać dogłębnej analizy i interpretacji utworu
literackiego oryginalnego oraz tłumaczonego z języka
obcego z wykorzystaniem narzędzi stosowanych
we współczesnym przekładoznawstwie
i komparatystyce

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła w trakcie
zajęć

U2

formułować hipotezy badawcze odnoszące się
do literatury tłumnaczonej, sprawdzać je, a wnioski
z badań wykorzystywać dla dlaszego kształcenia
komparatystycznego

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
ocena ciągła w trakcie
zajęć

K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności
w działalności pozaakademickiej

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

ocena ciągła w trakcie
zajęć

K2

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dla
celów kształtowania dialogu międzykulturowego
i międzyjęzykowego

PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

ocena ciągła w trakcie
zajęć

K3

dalszego samokształcenia oraz dzielenia się wiedzą
i kompetencjami z innymi oraz do pracy w grupie

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K04,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K06

ocena ciągła w trakcie
zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem zajęć jest przedstawienie studentom podstawowych problemów i
terminologii badań nad przekładem, ze szczególnym uwzględnieniem
perspektywy historycznej, co umożliwi słuchaczom kursu zrozumienie zmian
pojęcia przekładu literackiego w Europie XVI-XXI wieku, roli przekładu literackiego
w kulturach narodowych i w kulturze zachodnioeuropejskiej. Dodatkowym celem
jest także kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizy i krytyki
przekładu literackiego. Poszczególne zajęcia będą poświęcone wspólnej lekturze
tekstów najważniejszych badaczy i reﬂeksji praktyków przekładu (polskich i
zagranicznych), a także analizie wybranych przekładów na język polski tekstów
literatur obcojęzycznych.

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

2.

Reﬂeksja nad pojęciem przekładu literackiego od XVI do XXI wieku.

W1, W2, U1, U2, K1, K3

3.

Praktyka przekładowa w Europie w XVI-XXI wieku na wybranych przykładach.

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

4.

Przekład wewnątrzkulturowy jako szczególny przykład tłumaczenia literackiego.

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

5.

Specyﬁka tłumaczeń z języka polskiego i na język polski w Polsce i krajach
ościennych XVI-XXI w.

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

6.

Przekład wewnątrzkulturowy a komparatystyka literacka - rekonensans.

W3, U1, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, ocena ciągła
w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność,
przygotowanie do zajęć i aktywność w ich trakcie,
pozytywna ocena projektu zaliczeniowego (własny
przekład z komentarzem lub esej przekładoznawczy).
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Weltliteratur
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586098915.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie literatury powszechnej XIX wieku oraz metod komparatystycznych generowanych przez ideę i praktykę
Weltliteratur J.W.Goethego

C2

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury
światowej, - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - zna i rozumie idee
wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie komparatystyczne metody
badań literaturoznawczych wynikające z koncepcji
Weltliteratur.

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać źródłowe koncepcje
komparatystyki literackiej we własnej praktyce
interpretacyjnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do aktywnego poruszania się
w przestrzeni kultury, ze świadomością roli i znaczenia
narzędzi komparatystycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1.Komparatystyczne teorie i praktyka komparatystyki w utworach i tekstach
krytycznych J.W. Goethego, A.W. Schlegla oraz F. Schlegla, a także i J.G. Herdera.
2.Znaczenie prac Manfreda Schmelinga - współczesnego niemieckiego
komparatysty - dla rozwoju nowoczesnej komparatystyki. Polskie prace
komparatystyczne na ten temat (m.in. Marii Korytowskiej studia o Novalisie i
Słowackim).
3.Analiza przestrzeni porównania w utworach Goethego ("Faust", "Dywan
Wschodu i Zachodu". Europejskie "gazele" i "kasydy".
4.Zasady badań komparatystycznych A.W. Schegla w obrębie sztuki dramatycznej
- "Literatura dramatyczna" i "Porównanie Racine'a i Eurypidesa".
5.Komparatystyka słowiańska, bałtycka i nordycka w pracach Herdera. Pieśń
słowiańska jako "pieśń pierwotna" - o źródłowości w komparatystyce Herdera.

W1, U1, K1

2.

Wykład/konwersatorium będzie poświęcony komparatystycznym teoriom i
praktyce komparatystyki w utworach i tekstach krytycznych J.W. Goethego, A.W.
Schlegla oraz F. Schlegla, a także i J.G. Herdera.
Weltliteratur odnosi się do inspiracji dziełami źródłowymi pochodzącymi z innych
kręgów kulturowych niż tworzone dzieło, a więc orientalnych, skandynawskich,
słowiańskich i wielu innych. W centrum analiz znajdą się dwa dzieła Goethego:
"Wschodniozachodni dywan" ("Dywan Wschodu i Zachodu") i "Faust",
francuskojęzyczny artykuł A.W.Schlegla porównujący "Fedrę" Racine’a i
"Hippolytosa uwieńczonego" Eurypidesa oraz wybrane fragmenty dzieła Herdera
"Myśli z ﬁlozoﬁi dziejów" a także fragmenty "symﬁlozoﬁczne" F. Schlegla.
Wykład ma na celu ujawnienie ważnych źródeł współczesnej komparatystyki
literackiej w niemieckiej krytyce i literaturze końca XVIII i początku XIX wieku.

W1, U1, K1

3.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na końcu semestru Student oddaje krótką (do 6000 znaków) analizę
porównawczą zadanych tekstów i przedstawia ją do oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość literatury powszechnej, zwłaszcza początku XIX wieku oraz metod badań komparatystycznych w XX wieku.

Sylabusy
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Literatura w epoce świeckiej. Od Gombrowicza do Coetzeego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099007.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

C1 Celem warsztatów jest analiza wybranych utworów literackich w perspektywie wyznaczonej przez ważne nurty
współczesnej humanistyki, rewidujące status religii w kulturze. Tytuł nawiązuje do badań Charlesa Taylora, który
w swej monumentalnej monograﬁi "A Secular Age" (2007) przekonywał, że wiek XX i XXI można nazwać "epoką
świecką", przy czym zastrzegał, że "świeckość" pojmuje bardzo specyﬁcznie - nie jako zanik praktyk religijnych
lub eliminację religii z przestrzeni publicznej, ale zmianę kontekstu, w jakim ona funkcjonuje. Wiara religijna
przestała być czymś samooczywistym i musi uzasadniać swą wiarygodność, konfrontując się z ateizmem. Wśród
omawianych autorów znajdą się m.in. Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, J.M. Coetzee,
Peter Stamm.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1 - student rozumie zjawisko "sekularyzacji" i zna tło
napięć między religią i ateizmem w XIX i XX wieku -ma
rozeznanie w nowych nurtach badań nad literaturą
i religią -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

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1 - umie zinterpretować współczesny tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, ﬁlozoﬁcznym, - umie
wykorzystać wiedzę z zakresu ﬁlozoﬁi i socjologii religii
do opisu dzieła literackiego - posiada umiejętności
badawcze obejmujące zarówno analizę prac z dziedzin
kształcenia polonistycznego, jak i syntezę zawartych
w nich poglądów i idei

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

-aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez
ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych
i naukowych; - rozumie istotę sporu między teizmem
i ateizmem, co pozwala mu z większym szacunkiem
odnosić się do ludzi o odmiennych przekonaniach. dostrzega wartość światopoglądowego pluralizmu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

29

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem ogólnym warsztatów jest wskazanie na konieczność nowego ujęcia
związków literatury i religii w perspektywie wyznaczonej przez ważne nurty
współczesnej humanistyki, rewidujące status religii w kulturze. Kurs ma także
zaznajomić z podstawowymi koncepcjami odnoszącymi się do
bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych w XX i XXI 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". W trakcie zajęć będą omawiane
wybrane teksty teoretyczne (m.in. Rudolf Otto, Mircea Eliade, Charles Taylor,
Hans Jonas, Stefan Sawicki, Jan Błoński, Wojciech Gutowski), a także utwory
literackie, które staną się przedmiotem interpretacji (m.in. Witold Gombrowicz,
Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Stanisław Lem, Józef Wittlin, John Maxwell
Coetzee, Peter Stamm).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne rozeznanie w literaturze polskiej i światowej XX i XXI wieku, zainteresowanie ﬁlozoﬁą, religią, socjologią religii i
historią idei, obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Remediacje literatury w nowych mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest: - zapoznanie studentów z deﬁnicjami nowych mediów i postmediów (w tym literatury
elektronicznej); - przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu przemian różnorodnych form literackich
za sprawą nowych technologii medialnych; - zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami, które
towarzyszą nowomedialnym przemianom literatury (jak remediacja i konwergencja); - przekazane wiedzy
z zakresu analizy nowych form literackich i przedstawienie odpowiednich narzędzi do jej wykonania; - zapoznanie
studentów z najważniejszymi bazami gromadzącymi projekty z zakresu literatury elektronicznej; - wskazanie
na rozmaite powiązania między literaturą elektroniczną a działaniami aktywistycznymi (tzw. media taktyczne)
oraz innymi platformami medialnymi (np. mediami społecznościowymi); - uświadomienie studentom roli, jaką
pełnią nowomedialne formy literackie w krajobrazie kulturowo-społecznym (w tym w obiegu festiwalowym
i wystawienniczym);

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię związaną z rozwojem
literatury elektronicznej w kontekście przemian
mediów oraz transformacji biomedialnych

PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze zjawiska i procesy towarzyszące
projektom e-literakim (zjawisko remediacji
i konwergencji, a także powiązania z zakresu sztuki,
nauki i technologii - tzw. art&science)

PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

interdyscyplinarny charakter projektów z zakresu
literatury elektronicznej oraz dostrzega powiązania tej
sztuki z innymi obszarami wiedzy i systemami
medialnymi: ﬁlmem, sztukami plastycznymi, telewizją,
muzyką;

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy projektów z zakresu literatury
elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi badań
medioznawczych, narratologicznych oraz kulturowych;

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

wskazać na różne nurty i tendencje z zakresu
literatury elektronicznej (np. utwór hipertekstowy,
poezja biologiczna, etc.) oraz na powiązania między
nimi;

PKO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

przygotować w zespole prezentację multimedialną
na wcześniej rozpoznany i zbadany temat, a także
PKO_K2_U10
przedstawić zrealizowany przez siebie projekt w grupie
dyskusyjnej;

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do świadomej oceny projektów
z zakresu literatury elektronicznej w czasie
uczestnictwa w inicjatywach kulturalnych oraz przy
okazji pełnienia roli recenzenta/współtwórcy tego typu
wydarzeń;

PKO_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych pojęć i terminów z zakresu literatury
elektronicznej, najważniejszych metod analizy tych projektów oraz prymarnych
koncepcji i teorii medioznawczych. W czasie zajęć zostaje także przedstawiona
problematyka związana z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem literatury
elektronicznej oraz eksperymentów transliterakich w w przestrzeni społeczno
kulturowej. Problematyka ta obejmuje wiedzę na temat społecznego
wprowadzania nowych technologii (powstanie komputerów, sieci internetowej,
interfejsów graﬁcznych) oraz zjawisk kulturowo-artystycznych, które z nich
wyniknęły.

W2, U1, K1

2.

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu interdyscyplinarnych powiązań
sztuki, nauki i technologii oraz innych platform medialnych (media
społecznościowe, generatory tekstowe, etc.). W czasie zajęć zostanie
przedstawiony wpływ nowych technologii na ukształtowanie się konkretnych
nurtów literatury elektronicznej (biopoezja, playable artifacts, powieść
hipertekstowa, tzw. opowieści rozszerzone, opowieść transmedialna) oraz zostaną
pokazane powiązania między literaturą elektroniczną a innymi mediami:
malarstwem, graﬁką komputerową, animacją, medium wideo, ﬁlmem. Temat ten
obejmuje także funkcjonowanie literatury elektronicznej w obszarze festiwalowym
i wystawienniczym (metody ekspozycji, obecność w przestrzeni wirtualnej, etc.)

W1, W3, U2, U3, K1

3.

Zajęcia przygotowują do samodzielnej selekcji materiału badawczego,
sformułowania problemu badawczego i pogłębionej analizy wybranych przykładów
W2, U1, U3, K1
z zakresu literatury elektronicznej. Umożliwiają także prezentację wykonanych
badań w grupie dyskusyjnej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
- uzyskanie pozytywnej oceny z krótkiego testu; - pozytywna
ocena projektu;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiającym samodzielną lekturę tekstu
naukowego oraz tekstów będących opisami projektów artystycznych. Zalecana znajomość terminologii z zakresu poetyki
dzieła literackiego.

Sylabusy

106 / 354

Kino autorskie – mistrzowie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099201.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciem kina autorskiego.

C2

Przedstawienia i analiza twórczości najwybitniejszych przedstawicieli kina autorskiego

C3

Zapoznanie studentów z wkładem analizowanych twórców w rozwój sztuki ﬁlmowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie znaczenie kina autorskiego

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

esej

W2

Student zna najwybitniejszych twórców kina
autorskiego

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować styl twórczości danego
artysty

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04

esej

U2

Student potraﬁ dostrzec oryginalne elementy
twórczości wybranego ﬁlmowca i umieści je
w kontekście rozwoju kina

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

esej

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do świadomego kontaktu ze sztuką
ﬁlmową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojecie kina autorskiego - perspektywa historyczna

W1

2.

Sylwetki wybranych najważniejszych przedstawicieli kina autorskiego

W2, U1

3.

Analiza stylu wybranych twórców na konkretnych przykładach ﬁlmowych

U1, U2

4.

Wpływ wielkich mistrzów na rozwój kina - inspiracje

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, praca pisemna
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Rynek książki w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099283.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną i najbardziej aktualną wiedzę na temat rynku książki
w Polsce i na świecie - szczegółowo zna proces wydawniczy w Polsce i na świecie, wie jak działa wydawnictwo zna główne trendy branży wydawniczej, najważniejsze wydawnictwa i największe bestsellery - potraﬁ
przygotować plan wydawniczy, kalkulację książki i serii wydawniczej - potraﬁ przygotować plan marketingowy
książki i serii wydawniczej - zyskuje najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą współpracy z kontrahentami
handlowymi oraz trendów w merchandisingu - ma podstawową wiedzę na temat sprzedaży praw zagranicznych ma świadomość rynkowych zależności między książką tradycyjną, audiobookiem i ebookiem - jest świadom(a)
misji kulturotwórczej wydawcy, roli księgarni w życiu kulturalnym w Polsce i na świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

działanie (trendy, problemy, wyzwania) współczesnej
branży wydawniczej w Polsce i na świecie

PKO_K2_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze trendy branży wydawniczej,
najważniejsze wydawnictwa i największe bestsellery;

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U10

prezentacja

U2

potraﬁ przygotować plan wydawniczy, kalkulację
książki i serii wydawniczej

PKO_K2_U10

prezentacja

U3

potraﬁ przygotować plan marketingowy książki i serii
wydawniczej

PKO_K2_U10

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeniesienia wiedzy zdobytej na kursie na realną
pracę w wydawnictwie, ośrodku kultury w Polsce
i na świecie.

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K08

prezentacja

K2

przedstawiania i obrony swoich pomysłów
wydawniczych, promocyjnych, budżetowych
w szerszym gronie.

PKO_K2_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia będą dotyczyły działania rynku książki w Polsce i na świecie. Wiedza
przekazywana studentom będzie aktualna i praktyczna.
Uczestnicy kursu poznają najważniejsze wydawnictwa, ich ofertę wydawniczą i
sposób działania. Dowiedzą się, jakie są najważniejsze kompetencje
współczesnego wydawcy. Szczegółowo omówimy proces wydawniczy, strukturę
wydawnictwa oraz tendencje rynkowe dotyczące książki. Studenci nauczą się
kreować plan wydawniczy, przygotowywać strategie marketingowe i budżetować.
Poznają najważniejsze działania i narzędzia stosowane obecnie w zakresie
promocji książek. Omówimy również strategie sprzedażowe, najważniejszych
kontrahentów handlowych oraz zasady skutecznego merchandisingu. Poruszymy
również temat sprzedaży praw zagranicznych. Studenci zyskają świadomość
rynkowych zależności między książką tradycyjną, audiobookiem i ebookiem. Będą
potraﬁli dostrzec i docenić kulturotwórczą misję współczesnych wydawców oraz
rolę księgarni w życiu kulturalnym w Polsce i na świecie.

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia w I semestrze: - aktywny udział w zajęciach i realizacja
zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia; - przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak specjalnych wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Artysta-geniusz: odkrycie czy kreacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099389.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami
kulturowymi, - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim,
kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

113 / 354

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kształt, strukturę i znaczenie dzieł malarstwa
należących do tzw. kanonu wykształcenia
humanistycznego.

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

aktywny udział w
zajęciach

W2

spojrzenie na twórczość plastyczną w szerszym
kontekście: literatury, krytyki artystycznej, ﬁlmu
a także takich dziedzin jak sztuka użytkowa i reklama
(czy wykorzystywanie i przetwarzanie motywów
słynnych obrazów dobrze służy popularyzacji tych
dzieł?)

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

prezentacja, aktywny
udział w zajęciach

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać styl i indywidualne cechy twórczości
poszczególnych artystów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy
do sprawnego poruszania się na polu kulturowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie referatu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Analiza twórczości wybranych artystów, którzy w dzisiejszym odbiorze są uważani
za wybitnych i często określani słowem „geniusz”. Czy za geniuszy uważani byli
już za życia (Leonardo, Michał Anioł, Rafael) – a jeśli tak, to czym zasłużyli sobie
na takie miano; a jeśli nie – to kiedy i dlaczego takie określenie się pojawiło? Czy
artysta-geniusz został wykreowany przez współczesnych, czy też „odkryty” przez
potomnych (Johannes Vermeer, Georges de La Tour)? Jakie kryteria stosowano do
oceny twórczości malarzy i rzeźbiarzy od starożytności do XIX wieku? Jak
zmieniały się te kryteria w poszczególnych epokach? Jaką rolę odegrało
piśmiennictwo o sztuce – tak dawne (m.in. żywoty artystów) jak też współczesne
(pisma krytyczne, wystawy retrospektywne, monograﬁe artystów).

2.

Przedmiotem analizy będzie nie tylko recepcja twórczości Rembrandta, Leonarda
da Vinci, Rafaela Santi, Jana van Eycka, Pietera Bruegela st., Hieronymusa
Boscha, Albrechta Dürera, – malarzy, którym w latach 2016-2020 poświęcono
W1, W2, U1, K1
duże wystawy monograﬁczne, lecz także innych artystów: Sandra Botticellego,
Michała Anioła, Caravaggia, Rubensa, Tycjana, Jana Vermeera van Delft, Georgesa
de La Tour, El Greca, Francisca Goyi i rzeźbiarza Lorenza Berniniego.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja, aktywny udział w
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie referatu dot. wybranego artysty pod kątem
recepcji i krytyki jego twórczości (60% oceny końcowej),
aktywny udział w dyskusji (30% oceny końcowej), obecność
na zajęciach (10% oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Literatura porównawcza II stopnia.

Sylabusy
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Opera w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099530.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury
światowej i opery; - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi; - ma
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich
w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi
a dziełami operowymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą
pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób
zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki (w tym libretto operowe), umieścić go
w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do dzieła
operowego; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień
pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności; - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej
i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

komparatystyczne metody badania wielokodowego
dzieła operowego, analizy i interpretacji porównawczej
tekstu literackiego i kontekstów operowych, w tym
dzieł obcojęzycznych.

PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

projekt

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

projekt, Bieżąca ocena
aktywności uczestników
zajęć

współdziałania w grupie i rozwiązywania złożonych
PKO_K2_K05,
zadań badawczych, wykorzystywania wiedzy z różnych
PKO_K2_K07
dziedzin kultury, relacji między nimi.

Bieżąca ocena
aktywności uczestników
zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazywać relacje między zjawiskami literackimi
i operowymi, wykorzystywać znajomość literatury
powszechnej i innych kontekstów do pogłębiania
analiz dzieł literackich i operowych oraz tworzyć
samodzielne interpretacje komparatystyczne
uwzględniające kulturę operową.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Opera zajmuje szczególne miejsce w kulturze epok, od baroku po czasy
współczesne. Jest z jednej strony dziełem synkretycznym, łączącym szereg
elementów charakterystycznych dla innych sztuk i nadających im częstokroć
nowe znaczenia. Z drugiej zaś strony wybrane dzieła operowe mają dużą siłę
oddziaływania na inne sfery kultury.
Zajęcia zostaną poświęcone analizie i interpretacji wybranych dzieł operowych w
tej dwoistej perspektywie: jako syntezy doświadczeń kulturowych (źródła, libretto
jako adaptacja, okoliczności historyczne i kulturowe wpływające na kształt dzieła)
oraz jako źródła dalszych kulturowych dialogów (operowe reminiscencje w innych
tekstach kultury, ślady i przetworzenia).

W1, U1, K1

2.

Proponowane bloki zajęć:
1. Wokół opery barokowej i jej współczesnych adaptacji teatralnych.
2. Od noweli do libretta, od opery do musicalu. "Carmen" i jej kulturowe okolice.
3. Twórczość Wagnera w kulturze i literaturze.
4. Nowa ﬁlozoﬁa miłości - "Liebestod" Izoldy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt, Bieżąca ocena
aktywności uczestników zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz
przygotowanie projektu dotyczącego samodzielnie
określonego tematu badawczego. Projekt składa się z
konspektu badań wraz z bibliograﬁą oraz części analitycznointerpretacyjnej rozwijającej jedną z części konspektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie kulturą operową.
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Bukolika. Przestrzeń konwencji, ucieczki, dyskusji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy o poezji bukolicznej, uwrażliwienie na przetworzenia motywów związanych
z eklogą i konteksty społeczne, jakich były wykorzystywane. Doskonalenie interpretacji utworów literackich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student(ka) zna historię tradycji bukolicznej
od Teokryta i Wergiliusza po czasy nowożytne

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08

projekt
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PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08

projekt

U1

zinterpretować utwór nawiązujący do tradycji
bukolicznej i umieścić go w odpowiednim kontekście
kulturowym, potraﬁ sformułować taką interpretację
na piśmie

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05

projekt

U2

Student(ka) potraﬁ przygotować samodzielnie lub
w zespole prezentację przedstawiającą przemiany
motywów bukolicznych w tradycji kulturowej

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U10

projekt

W2

student(ka) zna konteksty kulturowe poezji bukolicznej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) wykazuje gotowość do rozwijania swych
kompetencji polonistycznych, współdziałania w grupie
i dzielenia się swoimi doświadczeniami

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05

projekt

K2

student(ka) wykazuje gotowość do wykorzystywania
swej wiedzy o poznanych przez siebie konwencjach
i ich przemianach kulturowych w życiu społecznym
i kulturalnym

PKO_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teokryt i narodziny poezji bukolicznej. Wergiliusz i narodziny kostiumu
pasterskiego. Motywy homoerotyczne w eklogach. Ekloga żałobna.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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2.

Ekloga humanistyczna. Petrarca, Sannazaro, Mantuano. Poszerzenie przestrzeni:
eklogi georgiczne, rybackie, "morskie"

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Tradycja bukoliczna w literaturze polskiej. Eklogi nowołacińskie (Samborczyk,
Schoen). Cykle sielankowe i sielankowo-liryczne: Jan Kochanowski, Szymon
Szymonowic, Szymon Zimorowic, Józef Bartłomiej Zimorowic, Jan Gawiński;
sielanka sentymentalna i rokokowa; od romantyzmu do modernizmu ("Poeta w
kostiumie ludowego grajka")

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Gry intertekstualne i intersemiotyczne. Malarstwo (Kotsis, Pruszkowski). Muzyka
(Beethoven). Nawiązania współczesne (Gide, Auden, Proust, Housman, Frost,
Brodski, Baczyński, Miłosz i inni). Idylla jako synonim poezji. Antyidylla. "Piosenka
pasterska"

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach i projekt końcowy (indywidualny lub zespołowy) w
postaci prezentacji multimedialnej lub komparatystycznego eseju
interpretacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajmość tradycji literackiej na poziomie wymaganym od absolwenta szoły średniej

Sylabusy
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Literatura nomadyczna: podróż - przekład - migracja – światowość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099720.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich
w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi
a dziełami muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie idee wielokulturowości
pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony
sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada
umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych
na różnych poziomach formalności; - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kluczowe dla współczesnej komparatystyki literackiej
pojęcia kształtujące rozumienie literatury
przemieszczenia, ze szczególnym naciskiem
na literaturę współczesną.

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

projekt, aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

projekt, aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać w praktyce umiejętności
literaturoznawcze i komparatystyczne do analizy
tekstów o nieutrwalonej tożsamości kulturowej
i nieutrwalonym miejscu w kanonie kultury.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeniesienia doświadczeń wynikających z analizy
literatury o podłożu wielokulturowym do praktyk
w życiu kulturowym i społecznym.

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

projekt, aktywny udział w
zajęciach

K2

współpracy w grupie w celu rozwiązywania złożonych
problemów kulturowych.

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

projekt, aktywny udział w
zajęciach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Klasyﬁkowanie, hierarchizowanie, przypisywanie, porządkowanie to jedne z
podstawowych gestów wykonywanych przez badaczy literatury, zaś do
najważniejszych kategorii wyznaczających ramy i porządek literatury należy jej
związek z określoną przestrzenią i wspólnotą (zwłaszcza narodową). Zajęcia
poświęcone będą literaturze (określonym autorom, poszczególnym dziełom i
zjawiskom literackim), która wykracza poza własne miejsce w przestrzeni,
zasiedlając ziemię niczyją, przenikając na obce terytoria, tworząc przestrzenie
nowe, pozostając w nieustannym ruchu ponad granicami. Posiłkując się
wybranymi pracami komparatystów i teoretyków literatury badających inne niż
narodowy wymiar literatury (m.in. Emily Apter, Rebecca Walkowitz, David
Damrosch, Gayatri Spivak, Harold Bloom, Jonathan Culler, Tadeusz Sławek)
przyjrzymy się literaturze przemieszczenia, od Herodota po Biegunów Olgi
Tokarczuk i Drzwi na Zachód Mohsina Hamida, zadając pytania o to, jak wyjście z
ram narodowych staje się możliwe dzięki podróży, przekładowi, migracji i
światowości / globalności.

W1, U1, K1, K2

2.

Wspólnoty narodowe i czynniki je kształtujące

W1, U1, K1, K2

3.

Wspólnoty narodowe i literatura

W1, U1, K1, K2

4.

Przekraczanie granic w literaturze

W1, U1, K1, K2

5.

Przekład i granice narodowe literatury

W1, U1, K1, K2

6.

Literatura emigracyjna/migracyjna

W1, U1, K1, K2

7.

Migranci i emigranci: przypadek polski

W1, U1, K1, K2

8.

Literatury ponadnarodowe

W1, U1, K1, K2

9.

Komparatystyka współczesna i problemy przekraczania narodowości w literaturze

W1, U1, K1, K2

10.

Kluczowi przedstawiciele literatury nomadycznej: Rushdie, Hamid, Tokarczuk

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych
projekt, aktywny udział w zajęciach przez prowadzącego zajęcia, - przygotowanie
projektu/prezentacji w małych grupach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę tekstu literackiego.

Sylabusy
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Tożsamość a doświadczenia graniczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099798.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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 zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go
w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła
sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych
i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest świadom(a) roli literatury
w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia wykorzystywane podczas zajęć,
w tym takie, jak: tożsamość, osobowość,
doświadczenie graniczne

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

prezentacja

W2

podstawowe metody interpretacji tekstów literackich,
polskich i obcych, w tym wybrane metody
komparatystyczne

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08

prezentacja

U2

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

PKO_K2_U06,
PKO_K2_U08

prezentacja

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podtrzymywania dialogu międzykulturowego
i społecznego, świadomie angażuje się w wymianę
literacką, artystyczną i kulturową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Przygotowywanie projektów

15

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem badań w ramach warsztatów "Tożsamość a doświadczenia graniczne"
będą zjawiska usytuowane na pograniczu dyscyplin humanistycznych i
społecznych, odwołujące się do pojęcia "tożsamości", "podmiotowości" w
perspektywie literaturoznawczej, psychologicznej i ﬁlozoﬁcznej. Tematem
ogniskującym podstawowe zagadnienia w tym zakresie jest koncepcja
"doświadczeń granicznych", które - na różne sposoby - oddziałują na tożsamość
jednostki. Analizowane zagadnienia będą stanowić punkt wyjścia do analiz dzieł
literackich w sposób szczególny problematyzujacych kwestie kształtowania się i
kryzysu tożsamości - zarówno w odniesieniu do bohatera literackiego, jak i
samego twórcy (i jego biograﬁi).

W1, U2, K1

2.

Tożsamość jednostki - tożsamość bohatera literackiego: między psychologią a
literaturą.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Podmiotowość a tożsamość: ujęcie ﬁlozoﬁczne i psychologiczne.

W1, U2

4.

Różne typy narracji a podmiotowość bohatera i narratora tekstu: ujęcie
literaturoznawcze

W2, U1

5.

Koncepcja doświadczeń granicznych w świetle ﬁlozoﬁi Karla Jaspersa.

W1, U1, K1

6.

Doświadczenia graniczne: ujęcie współczesne i transdyscyplinarne.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywny udział w zajęciach; - realizacja krótkich zadań indywidualnych i
grupowych, - przygotowanie projektu/prezentacji w małych grupach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na warsztatach

Sylabusy

127 / 354

Wokół melancholii romantycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1588246018.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z ewolucją rozumienia melancholii, jej różnymi - od somatycznych po psychologiczne
i metaﬁzyczne - odmianami, w tym specyﬁką melancholii romantycznej

C2

Uświadomienie studentom znaczenia kulturowego melancholii, zapoznanie ich z najważniejszymi melancholijnymi
tekstami kultury, zwłaszcza dziewiętnastowiecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcie melancholii i jej różne deﬁnicje zależne
od kontekstu historycznoliterackiego

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11

projekt, aktywny udział w
zajęciach

W2

najważniejsze wyznaczniki oraz przykłady melancholii
romantycznej

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

projekt, aktywny udział w
zajęciach

określić i zdeﬁniować różne rozumienia melancholii

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

projekt, aktywny udział w
zajęciach

określić cechy tekstu melancholijnego

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

projekt, aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

projekt, aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia specyﬁki i znaczenia melancholii dla kultury
polskiej, europejskiej i światowej, co pozwala
na podjęcie dialogu międzykulturowego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lektura wybranych tekstów melancholijnych, zwłaszcza dziewiętnastowiecznych
(Nervala, Baudelaire’a, Lermontowa, Malczewskiego, Słowackiego, Machy,
Krasińskiego, Keatsa, Shelleya, Norwida…) w kontekście dawnych i nowszych
teorii melancholii (od Burtona, przez Freuda i Kępińskiego po Kristevą, Sontag,
Starobinskiego i Bieńczyka).

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Reﬂeksja nad dziejami melancholii w kulturze starożytnej i nowożytnej Europy –
od koncepcji humorów, przez teorię geniuszu melancholijnego neoplatoników
włoskich po Weltschmertz, mal du siecle, spleen - zarówno w literaturze, jak i w
sztukach plastycznych.

2.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych
projekt, aktywny udział w zajęciach przez prowadzącego zajęcia, - przygotowanie
projektu/prezentacji w małych grupach.
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Literatura w operze, opera w literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586099972.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest ukazanie literatury w relacjach intermedialnych i jako elementu artystycznie motywowanego
i motywującego w domenie dzieł syntetycznych na przykładzie gatunku opery.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe typy relacji
wiążące literaturę i operę oraz szerzej - teatr
muzyczny w ich ujęciu historycznym, typologicznym
i genologicznym.

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W10

zaliczenie pisemne

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07

zaliczenie pisemne

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zegzempliﬁkować różne typy
wzajemnego oddziaływania literatury i opery
z użyciem przykładów z repertuaru polskiego
i światowego i przeprowadzić ich analizę kontekstową,
tematologiczną i strukturalną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do kompetentnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym, naukowym i w działaniach
edukacyjnych w domenie opery teatru muzycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Element literacki w strukturze dzieła operowego: podstawy librettologii.

W1

2.

Kategoria "opery literackiej" i "literatury w operze"

W1, U1

3.

Literatura jako zapis recepcji dzieł operowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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(Po)nowoczesna poezja kobiet - perspektywa polska i anglo-amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1586100262.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody analizy i interpretacji porównawczej polskich
i anglojęzycznych tekstów literackich, a także
konteksty kulturowe służące pogłębionej lekturze tych
tekstów

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

W2

najważniejsze tendencje współczesnej poezji polskiej
w kontekście światowym

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

U1

wykorzystać w praktyce umiejętności
literaturoznawcze i komparatystyczne do analizy XXwiecznych tekstów poetyckich autorów polskich oraz
należących do anglo-amerykańskiego kręgu
kulturowego

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

esej, prezentacja

U2

przygotować w oparciu o literaturę przedmiotu
komparatystyczny esej interpretacyjny

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U06

esej

U3

przedstawić efekty pracy zespołowej w formie
prezentacji

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U10

prezentacja

K1

przeniesienia doświadczeń wynikających z analizy
tekstów literackich pochodzących z różnych obszarów
językowych i kręgów kulturowych do praktyk w życiu
kulturowym i społecznym

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

esej, prezentacja

K2

współpracy w grupie w celu rozwiązywania złożonych
problemów kulturowych

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztat poświęcony jest nowoczesnej i ponowoczesnej poezji kobiet w polskim i
anglo-amerykańskim kręgu kulturowym, z tłem w postaci krytyki feministycznej i
queerowej. Zajęcia oparte będą na wspólnej pracy z tekstem – w ich centrum
będzie się znajdowała analiza konkretnych utworów poetyckich czytanych w
oryginale, a także niekiedy przekładów polskich. Z poezji polskiej omówimy
utwory m.in.: Mili Elin, Anny Świrszczyńskiej, Wisławy Szymborskiej, Krystyny
Miłobędzkiej, Ewy Lipskiej, Julii Hartwig, Urszuli Kozioł, Haliny Poświatowskiej,
Joanny Mueller, Justyny Bargielskiej, Julii Fiedorczuk. Autorki anglojęzyczne, jakie
pojawią się na warsztatach, to m.in.: Hilda Doolittle, Amy Lowell, Sylvia Plath,
Gertrude Stein, Elizabeth Bishop, Jorie Graham, Adrienne Rich, Marianne Moore,
Jane Hirshﬁeld, Alice Oswald.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, metoda projektów, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) - aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych
przez prowadzącego zajęcia - przygotowanie eseju interpretacyjnego o
charakterze komparatystycznym na wybrany temat związany z
problematyką warsztatów - przygotowanie prezentacji będącej wynikiem
pracy nad grupowym projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę tekstu literackiego.

Sylabusy
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O wartości tradycji (czyli dokąd prowadzą wszystkie (literackie) drogi)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1587362440.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przypomnienie, jak istotną rolę w utrzymywaniu tradycji (rodzinnej, narodowej, europejskiej,
ﬁlozoﬁcznej, religijnej) odgrywa literatura - oraz reﬂeksja nad podstawowymi składnikami tradycji (pamięć,
historia, język) i ich obecnością w kulturze dawnej i współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma podstawową wiedzę na temat znaczeń
pojęcia „tradycja”. Zna literaturę przedmiotu, potraﬁ
samodzielnie wskazać teksty tradycjotwórcze.
Rozpoznaje główne elementy tradycji polskiej, wie,
czym jest tradycja europejska w literaturze. Zna
literackie i artystyczne dzieła, które są tej tradycji
nośnikami.

PKO_K2_W04,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie pisemne

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie pisemne

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student jest świadomym uczestnikiem kultury, potraﬁ
docenić wartość przeszłości, wskazać dziedzictwo,
które ukształtowało jego świadomość kulturową,
określić jego miejsce w tradycji europejskiej. Potraﬁ
prowadzić międzynarodowy dialog na temat historii,
kultury i dziedzictwa artystycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do dyskusji na temat tradycji. Jest
przygotowany merytorycznie do wskazywania wartości
i obciążeń dziedzictwa przeszłości. Potraﬁ prowadzić
międzynarodowy dialog na temat historii, kultury
i dziedzictwa artystycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia poświęcone rozumieniu tradycji w literaturze i sztuce. Kurs sytuuje się na
pograniczu reﬂeksji teoretycznej i praktycznej interpretacji dzieł literackich, które
stanowią element tradycji i są jej nośnikiem. Eseistyka Pawła Hertza (tłumacza,
krytyka literatury, pisarza i poety) stanowi punkt wyjścia do reﬂeksji nad
rozumieniem tradycji (literackiej i kulturowej) i jej roli w życiu jednostki i
społeczeństwa. Dzieła literatury antycznej i nowożytnej przynoszą przykłady
różnych sposobów rozumienia tradycji i związanych z nią kategorii (przeszłość,
pamięć, historia, język), prace teoretyczne i eseje z zakresu historii idei
dodatkowo oświetlają i poszerzają perspektywę literacką. Uzupełnienie kursu
stanowią odniesienia do dziedzictwa artystycznego i jego roli jako narzędzia
przekazywania, ochrony, ale również dyskusji z tradycją (rodzinną, narodową,
europejską, religijną, ﬁlozoﬁczną)

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie studenta do zajęć, aktywny
udział i obecność na zajęciach (ocenianie ciągłe; dopuszczalne 2
zaliczenie pisemne nieobecności w semestrze). Zaliczenie w postaci kolokwium pisemnego
dotyczy znajomości lektur i problematyki poruszanej na zajęciach
(przedstawienie eseju na wskazany temat).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tradycją polską i europejską, pasja poznawcza, chęć czytania.

Sylabusy
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Ironia – retoryka, ﬁlozoﬁa, literatura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1585897018.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

student potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór
literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst
literacki do innego dzieła sztuki

C3

student zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym,
wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi
i plastycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy
porównawczej tekstu literackiego

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

W2

pojęcie ironii, jej różne odmiany, mechanizmy
działania tej formy retorycznej

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

W3

znaczenie ironii dla retoryki i literatury w ogóle

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

U1

samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami
literackimi oraz tekstami kultury, formułować
problemy badawcze

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

U2

analizować i interpretować ironię i teksty ironiczne
mające różne zaplecze ideowe, kulturowe i ﬁlozoﬁczne

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K04,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między
rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny zjawisk
kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ironia - retoryka:
Ironia podobnie jak wiele pojęć ze słownika antycznej sztuki wymowy (takich jak
chociażby topos, trop, ﬁgura, metafora, metonimia, synekdocha) nie daje
zamknąć się w sztywnych granicach wyznaczonych dla określonej formy
wysłowienia. Od samego początku retoryki jako ogólnej teorii dyskursu pozostaje
ona zarówno tropem (znaczącym odkształceniem konwencjonalnego znaczenia
słów), jak i sposobem (strategią) konstruowania wypowiedzi. Rozpoznanie
retorycznej genealogii ironii (deﬁnicje tropu, związki z alegorią, ﬁgury ironii:
antyfraza, apofazja, paralipsa, charientyzm, sarkazm) umożliwi prezentację
wybranych współczesnych koncepcji tropu ironicznego (D. Kaufer, V. Jankélévitch,
L. Hutcheon, C. Kerbrat – Orecchioni, P. de Man).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Ironia - estetyka:
Przedstawione zostaną i omówione główne założenia ironii Sokratejskiej (iluzja,
gra i symulacja jako droga dotarcia od prawdy) oraz ironii romantycznej (F.
Schlegel: permanentna parabaza). W kręgu poruszanych na zajęciach zagadnień
znajdą się również związki ironii z parodią, groteską i persyﬂażem. Traktując tę
wielokształtną ﬁgurę myśli zarówno jako ogólną teorię znaczenia („ironiczne
odwrócenie”), jak i formę interpretacyjną („coś innego w słowach, coś innego w
znaczeniu”), ukazać będzie można najpełniej funkcjonowanie ironii na przykładzie
lektury i interpretacji wybranych tekstów (Homer, Horacy, Montaigne, Cervantes,
Diderot, Krasicki, Słowacki, Norwid, Mann, Szymborska).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, aktywny udział w
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1) obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2
nieobecności), (2) aktywny udział w zajęciach, (3)
ustne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
(1) zainteresowanie problematyką ironii, przemianami estetyki nowożytnej,
(2) zainteresowanie analizą i lekturą retoryczną.

Sylabusy
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Alegoria i alegoreza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.1585898235.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

student potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór
literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst
literacki do innego dzieła sztuki

C3

student zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym,
wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi
i plastycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy
porównawczej tekstu literackiego

PKO_K1_W05,
PKO_K1_W10

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

W2

pojęcie alegorii, jej różne odmiany, mechanizmy
działania tej formy retorycznej

PKO_K1_W05,
PKO_K1_W10

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

W3

znaczenie alegorii i alegorezy dla retoryki i literatury
w ogóle

PKO_K1_W05,
PKO_K1_W10

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

U1

samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami
literackimi oraz tekstami kultury, formułować
problemy badawcze

PKO_K1_U02,
PKO_K1_U04

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

U2

analizować i interpretować alegorię i teksty
alegoryczne mające różne zaplecze ideowe, kulturowe
i ﬁlozoﬁczne

PKO_K1_U02,
PKO_K1_U04

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

PKO_K1_K02,
PKO_K1_K03,
PKO_K1_K04,
PKO_K1_K05,
PKO_K1_K06

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między
rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny zjawisk
kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Alegoria:
W trakcie zajęć zostaną omówione retoryczne koncepcje alegorii (Cyceron,
Kwintylian, Beda Czcigodny, Erazm z Rotterdamu, Filip Melanchton, Bartłomiej
Keckermann, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Jan Kwiatkiewicz), jej odmiany
(przysłowie, zagadka), związki z innymi tropami (zwłaszcza metaforą i ironią),
mechanizm działania („coś innego w słowie, coś innego w znaczeniu”),
podstawowe funkcje dyskursywne. Alegoria ujmowana jako strategia retoryczna
zostanie potraktowana jako ﬁgura opisująca działanie ﬁguratywności
(wprowadzenie dwóch poziomów znaczeń, dosłownego i ukrytego), a także jako
charakterystyczna dla literatury (nie tylko zresztą dawnej, ale i współczesnej)
sztuka mówienia nie wprost.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Alegoreza:
Podczas zajęć przestawione zostaną wybrane strategie alegorezy (parabola,
cztery sensy Pisma Świętego, średniowieczne poematy alegoryczne,
personiﬁkacje abstrakcyjnych pojęć, chrystianizacja antycznych mitów),
ujmowanej w kategorii przekładu (translacji) danej rzeczy na język obrazowych
znaków. Za przykład interpretacji alegorycznej posłuży znany fragment Eneidy
(miłość Dydony do Eneasza), inaczej odczytywany przez św. Augustyna, a jeszcze
inaczej przez Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Alegoria będzie tu omawiana
jako swoista teoria znaczenia, a także forma interpretacyjna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, aktywny udział w
zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1) obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2
nieobecności), (2) aktywny udział w zajęciach, (3)
ustne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
(1) zainteresowanie problematyką alegorii, alegorezy,
(2) zainteresowanie analizą i lekturą retoryczną.
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Autoﬁkcje: między narracją, życiem i literaturą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.6045ﬀeadd186.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich
w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a
dziełami muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie idee wielokulturowości
pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony
sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada
umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych na
różnych poziomach formalności; - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

pojęcie "autoﬁkcji" i "biograﬁi ﬁkcyjnej", "literatury
dokumentu osobistego"; potraﬁ te zjawiska zobaczyć
w szerszym kontekście historycznoliterackim i
kulturowym, a także na tle zjawisk danej epoki.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11

prezentacja

W2

zjawisko ﬁkcjonalizacji biograﬁi oraz epistolograﬁi w
kontekście porównawczym, na tle rozmaitych
dyskursów humanistycznych (antropologia, ﬁlozoﬁa,
historiograﬁa, socjologia, psychologia).

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W09

prezentacja

U1

twórczo wykorzystywać znajomość literatury
powszechnej oraz metodologii komparatystycznych w
formułowaniu hipotez interpretacyjnych w
samodzielnie pisanej interpretacji porównawczej, w
stopniu zaawansowanym posługując się ujęciami
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i
pojęciami właściwymi dla komparatystyki

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

prezentacja

U2

samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami
literackimi w zakresie literatury biograﬁcznej oraz
formułować problemy badawcze obejmujące
najciekawsze zjawiska w tym zakresie.

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do współdziałania w realizacji grupowego projektu
badawczego poświęconego wybranym zagadnieniom,
analizowanym podczas zajęć; uczestnictwo w tym
projekcie daje mu możliwość wykorzystania nabytej
wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne oraz
rozwijać umiejętność pracy w zespole, kształcenia
innych i samokształcenia.

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05

prezentacja

K2

do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i
kulturalnym poprzez dostrzeganie różnorodnych
uwarunkowań kulturowych, kształtujących kreowanie
PKO_K2_K02,
portretów i autoportretów biograﬁcznych w literaturze
PKO_K2_K07,
i sztuce, również w formie gotowości do podejmowania
PKO_K2_K08
dyskusji i konfrontowania własnego punktu widzenia z
innymi uczestnikami życia kulturalnego, naukowego i
społecznego

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Biograﬁe ﬁkcyjne, czyli utwory, które w warstwie fabularnej opowiadają historię
życia nieistniejącego twórcy, a w warstwie metaﬁkcyjnej pokazują mechanizmy
konstruowania biograﬁi to temat, który dobrze pokazuje ważne linie rozwojowe
literatury współczesnej. Powiązane z nim zagadnienie ﬁkcyjnej epistolograﬁi
konstytuuje zjawisko określane mianem ﬁkcjonalizacji / autoﬁkcjonalizacji (w
zależności od autorstwa kreowanych "materiałów biograﬁcznych").
Na przykładzie ważnych utworów z literatury polskiej i światowej omówione
zostaną tematy związane z portretowaniem twórców, wykorzystywaniem
typowych technik narracyjnych, konstruowaniem wiarygodnych linii biegu życia
czy tworzeniem ﬁkcyjnej dokumentacji biograﬁcznej (w tym listów i utworów
literackich). Przykładom literackim będą też towarzyszyć wybrane dzieła ﬁlmowe,
ilustrujące zagadnienie
biograﬁi ﬁkcyjnych.
Komparatystyczne analizy literatury zostaną uzupełnione o wybrane teksty
teoretyczne poświęcone ﬁkcjonalizacji biograﬁi (np. Lisa, Barthesa, Damroscha,
McHale'a czy Rzepczyńskiego, a także rozważania historyków (takich jak: H.
White, F. Ankersmit, J. Topolski, E. Domańska), psychologów (V. E. Frankl) czy
ﬁlozofów (M. Foucault, K. Wojtyła).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Teoretyczne i genologiczne ujęcie analizowanych zagadnień (literatura
biograﬁczna, literatura dokumentu osobistego) w kontekście reﬂeksji
humanistycznej, ﬁlozoﬁcznej i antropologicznej na temat zjawiska ﬁkcjonalizacji
biograﬁi i autoﬁkcyjności.

W2, U1, K2

3.

Biograﬁa: facta czy ﬁcta? Teorie biograﬁi, metodologia, praktyki badawcze.

W1, W2, U2, K1

4.

Epistolograﬁa: między dokumentem a ﬁkcją. Charakterystyka literackich walorów
listów autentycznych oraz ﬁkcyjnych (na wybranych przykładach).

W2, U1, U2, K2

5.

Autoﬁkcje: próba komparatystycznej charakterystyki
tego zjawiska i umiejscowienia go w kontekście innych zjawisk kulturowych i
społecznych.

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
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przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywny udział w zajęciach; - realizacja krótkich zadań indywidualnych i
grupowych, - przygotowanie projektu/prezentacji w małych grupach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Od Platona do Mariona: wybrane ﬁlozoﬁczne koncepcje obrazowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.60460122e05d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

We współczesnej humanistyce duże znaczenie ma tzw. zwrot obrazowy, na gruncie którego obrazy rozpatruje się
głównie w perspektywie antropologii i kulturoznawstwa. Celem niniejszego kursu jest natomiast zapoznanie
studentów z ﬁlozoﬁcznymi podstawami koncepcji obrazowości od starożytności po czasy współczesne.
Prezentacja tych zagadnień zostanie podzielona na cztery zasadnicze tematy: obraz jako idol (koncepcje
starożytne); obraz jako ikona (koncepcje chrześcijańskie); obraz jako reprezentacja (koncepcje nowożytne); obraz
jako symulacja (koncepcje ponowoczesne). Osobnym wątkiem będzie pytanie o to, jakie scieżki może obrać
myślenie o o obrazowości po ponowoczesnym kryzysie reprezentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie relacje pomiędzy rozmaitymi
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą
na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku
dyscyplin naukowych.

PKO_K2_W07

prezentacja

PKO_K2_U10

prezentacja

PKO_K2_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ w stopniu zaawansowanym
posługiwać się ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla nauk humanistycznych. Absolwent potraﬁ włączać
się w prace o charakterze zespołowym, potraﬁ przejąć
odpowiedzialność za pracę grupową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy
w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób
umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia
innych osób. Absolwent jest gotów do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
wykorzystując znajomość relacji między rozmaitymi
dziedzinami sztuki do oceny zjawisk kultury,
rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą różnorodność
kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Greckie teorie obrazu 1: obraz jako pozór. Platon, "Państwo"

W1, U1, K1

2.

Greckie teorie obraz 2: obraz jako podobieństwo, Platon, "Soﬁsta".

W1, U1, K1
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3.

Plotyn i teoria "pierwowzoru".

W1, U1, K1

4.

Pseod-Dionizy Areopagita i koncepcja archetypów. "Obraz prawdziwy".

W1, U1, K1

5.

Koncepcje ikony I: teologiczne podstawy ikony. Wcielenie.

W1, U1, K1

6.

Koncepcje ikony II: ikonoklaści i ikonoﬁle.

W1, U1, K1

7.

Ikony: teoria a praktyka malarska. Ikona w sztuce współczesnej. Jerzy Nowosielski.

W1, U1, K1

8.

Nowożytność a reprezentacjaII: koncepcja Martina Heideggera ("Czas
światoobrazu").

W1, U1, K1

9.

Nowożytność a reprezentacja II: koncepcja Michela Foucaulta ("Słowa i rzeczy").

W1, U1, K1

10.

Ponowoczesność I: Gilles Deleuze i symulacrum.

W1, U1, K1

11.

Ponowoczesność II: Jean Baudrillard, symulacja i symulakra

W1, U1, K1

12.

Idol i ikona w myśli Jeana-Luca Mariona.

W1, U1, K1

13.

Obraz, odcisk, Wcielenie: koncepcja George Didiego-Hubermana.

W1, U1, K1

14.

Obraz jako "przyrost bytu": Hans Georg Gadamer.

W1, U1, K1

15.

Badania nad obrazami Hansa Beltinga.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja;kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zdegradowani. Narracje mniejszościowe w literaturze Europy ŚrodkowoWschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.60460196d8594.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy historycznej o losach "nowych", powojennych mniejszości
(Niemców, Polaków, Węgrów, po 1991 roku także Rosjan) w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc mniejszości
etnicznych i narodowych, które w danym regionie albo faktycznie długo stanowiły siłę dominującą kulturowo bądź
politycznie, albo zostały z taką siłą utożsamione przez wyemancypowaną na skutek wydarzeń politycznych
większość narodową.

C2

Wykształcenie zdolności kontekstowej oraz krytycznej lektury utworów literatury pięknej oraz innych tekstów
kultury tworzonych w XX-XXI wieku przez przedstawicieli wspomnianych "nowych mniejszości" oraz dyskursów
(gł. eseistycznych) na ich temat.

C3

Próba implikacji metod stosowanych w badaniach dyskursów postzależnościowych do lektury utworów
przedstawicieli wspomnianych mniejszości oraz utworów na ich temat.

Sylabusy

153 / 354

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

(w ogólnym zarysie) przemiany polityczne i kulturowe
zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej w XX
wieku między wspólnotami narodowymi dominującymi
i zdominowanymi.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane utwory literackie i teksty kultury, które
można uznać za realizacje etnicznych bądź
narodowych dyskursów mniejszościowych.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ interpretować różnorodne teksty literackie oraz
inne teksty kultury, korzystając m.in.
z instrumentarium pojęciowego badań
postzależnościowych oraz postkolonialnych.

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

przygotować pracę komparatystyczną w oparciu
o samodzielnie przeprowadzone kwerendy źródłowe
(dot. literatury podmiotowej i przedmiotowej).

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

K1

świadomego i konstruktywnego udziału w kulturze
europejskiej, z poszanowaniem regionalnych
odmienności i z respektem dla odmiennych
wrażliwości lokalnych.

PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2

samokształcenia, współpracy w grupie oraz
podnoszenia kompetencji interpresonalnych.

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie do zajęć

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcia: mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, dyskurs kolonialny,
postkolonialny i postzależnościowy, literatura dominująca i literatura
mniejszościowa (mała).

U1

2.

2. Zarys przemian polityczno-kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej,
zwłaszcza gdy chodzi o historię wspólnot narodowych - Niemców, Węgrów,
Czechów, Rumunów, Polaków, Rosjan, Litwinów i Łotyszy.

W1

3.

3. Analiza i interpretacja wybranych wraz ze studentami utworów literackich
(wśród proponowanych m.in. Karla-Markusa Gaußa, Sándora Máraiego, Grigorija
Kanowicza, Alvydasa Šlepikasa, Zbigniewa Żakiewicza, Katii Petrowskiej, Herty
Müller, Soﬁ Oksanen) i innych tekstów kultury przedstawicieli "nowych
mniejszości" europejskich, a więc np. Niemców bałtyckich, karpackich i
rumuńskich, Polaków litewskich, Węgrów słowackich i rumuńskich, Rosjan w
byłych republikach ZSRR, a także – kontekstowo – wschodnioeuropejskich Żydów.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

4. Reﬂeksja nad możliwościami aplikacji instrumentarium (post)kolonialnego i
(post)zależnościowego do badań nad narracjami "nowych mniejszości".

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena eseju lub
prezentacji zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Duety teatralne w XIX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.6046025d92eea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie kursu student poznaje teorię i praktykę twórczości wieloautorskiej w teatrze XIX wieku, znaczenie,
historię, przemiany idei kolektywu i duetu artystycznego w teatrze i pokrewnych sztukach; modele i formy
współpracy reżysera, aktora, autora, krytyka i malarza oraz możliwości ich badania na podstawie dostępnych
materiałów archiwalnych i wspomnieniowych. Uczestnik zajęć poznaje historię teatru polskiego i jego wybitnych
przedstawicieli w XIX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zjawisko kreacji zbiorowej, pracy kolektywnej, duetu
artystycznego w literaturze i teatrze, ze specjalnym
naciskiem na wiek XIX

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05,
PKO_K2_W07

projekt

W2

podstawowe fakty i pojęcia ważne dla rozwoju (i
współpracy) teatru, literatury, krytyki artystycznej
i malarstwa w XIX wieku

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

projekt

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

projekt

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać umiejętności literaturoznawcze i nabytą
wiedzę do analizy wieloautorskich tekstów kultury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie, dyskusji, rozwiązywania
problemów badawczych poprzez rozmowę,
argumentację naukową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W języku francuskim istnieje określenie "création à deux mains", tworzenie na
dwie ręce. Ta formuła opisuje fenomen współpracy artystycznej nad dziełem
objętym potem podwójną sygnaturą autorską (np. dramaty spółki pisarskiej
Meilhac i Halévy, czy Abrahamowicz i Ruszkowski; ballady Coleridge’a i
Wordswortha, teksty symﬁlozoﬁczne jenajczyków). Bywa, że „drugie ręce” pracują
w ukryciu, zakamuﬂowane – i taką podziemną dialogiczną genezę mają utwory,
których o wieloautorstwo nikt nie podejrzewa: wiersze (poprawiane przez
zaprzyjaźnionych poetów), powieści (które cyzelują wydawcy albo piszą ghostwriterzy), obrazy (które wykonuje uczeń, a podpisuje mistrz) itd. Są wreszcie
dziedziny sztuki, takie jak ﬁlm, architektura, teatr – które z zasady opierają się na
zorganizowanej, pełnej dynamiki, niekiedy napięć i sporów – współtwórczości
dużej grupy ludzi. Szczególnie ciekawie wygląda to w odniesieniu do teatru XIX
wieku, który w potocznej opinii utrwalił się jako „teatr gwiazd”, a nie partnerskich
kolektywów. To jednak nieprawda. Właśnie dziewiętnastowieczne duety twórcze
stanowiły o genezie wielu wybitnych przedstawień, pomnikowych ról i ciekawych
tekstów dramatycznych.
Wykład (z elementami konwersatorium) poświęcony jest zjawisku tandemów
artystycznych jako modelowi skomplikowanej, dialogicznej genezy dramatu i
przedstawienia oraz podstawie profesji aktorskiej i etyki zawodowej ludzi teatru.
Przykładów dostarczą sylwetki i wydarzenia z historii teatru polskiego (i
europejskiego) lat 40.- 90. XIX wieku.

1.

W1, W2, U1, K1

- duet agonistyczny: dziennikarz - aktorka;
- duet zawodowo-egzystencjalny: reżyser-aktorka;
- duet dwóch dramatopisarzy, polskie spółki literackie;
- duet mistrz - uczeń oraz duet rówieśniczy; związany z tym problem nauki
zawodu, sukcesji zawodowej oraz metod mnemotechnicznych („przechodzenie
roli”);
-duet aktor stołeczny - aktor prowincjonalny; zjawisko przyjaźni artystycznej i
solidarności zawodowej między centrum i peryferiami;
-duet „matka teatralna” - „teatralna krowienta” (kobiece formy współpracy);
- duet aktor - malarz.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
-obecność i aktywność na zajęciach -przygotowanie i wygłoszenie na
forum grupy referatu na temat wybranego (samodzielnie lub z listy
zaproponowanej przez prowadzącą) duetu artystów.
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Problemy obiegu pojęć w humanistyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604602c4aea3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Na przestrzeni ostatnich parunastu lat dostrzec można dokonujący się w światowej translatologii zwrot
ku odmiennym, kulturowo i językowo specyﬁcznym konceptualizacjom tłumaczenia, w szczególności zaś tym
stanowiącym alternatywę dla dorobku metodologicznego Globalnej Północy. Pomimo rozszczelnienia korpusu
teoretycznego, a także coraz większej liczby opracowań dotyczących znaczenia przekładu w procesie
wytwarzania i obiegu wiedzy właściwej różnym dyscyplinom, stosunkowo nowym nurtem jest rozważanie roli
zjawisk tłumaczeniowych w procesie powstawania i cyrkulacji dyskursu samej humanistyki. Jako że komparatyści
działają na przecięciu odmiennych kultur, epok, dziedzin lub języków interpretacji, dążąc do wypracowania
instrumentarium umożliwiającego owocny poznawczo opis badanych fenomenów, kurs stanowi zaproszenie
do reﬂeksji nad kwestiami takimi jak obieg pojęć w translatologii i w szeroko rozumianej humanistyce, fetysze
nieprzekładalności, problematyka transferu metodologii, budowanie lokalnych kanonów teoretycznych,
eurocentryczność dyskursu naukowego, status angielszczyzny jako lingua franca współczesnej humanistyki itp.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W10

projekt, prezentacja

świadomie i w stopniu zaawansowanym posługiwać się
ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
PKO_K2_U04,
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych,
PKO_K2_U06,
a w szczególności dla komparatystyki i translatologii,
PKO_K2_U07
dostrzegając ich zależność od procesów wytwarzania
i transferu wiedzy.

projekt, prezentacja

miejsce wybranych koncepcji literaturoznawczych
i przekładoznawczych w szerszej perspektywie
wytwarzania i obiegu pojęć w humanistyce.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego rozwijania swoich polonistycznych
kompetencji poprzez ustawiczną lekturę tekstów
literackich, krytycznych i naukowych.

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K08

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ślepe plamki, czyli wprowadzenie do tematyki.

W1, U1, K1

2.

Fetysze nieprzekładalności.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Budowanie kanonów metodologicznych.

W1, U1, K1

4.

Eurocentryczność dyskursu naukowego.

W1, U1, K1

5.

Angielszczyzna jako lingua franca współczesnej humanistyki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

[1] Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. W
przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek
opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego
projekt, prezentacja
w terminie do dwóch tygodni. Wymagana jest obecność na co najmniej
połowie spotkań. [2] Realizacja projektu poświęconego zagadnieniu
ustalonemu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną lekturę zadanych tekstów teoretycznych.

Sylabusy
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Ratio i imaginatio w literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604603b3c0ad6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej, o wzajemnych
powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

znaczenie aspektów racjonalnych i wyobrażeniowych
w teorii kultury i w literaturze

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

student zna rozmaite koncepcje wyobraźni twórczej

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

student zna i rozumie podstawy psychologii twórczości

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać typy poetyckie (obrazowy i intelektualny)

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

analizować utwory literackie pod kątem przejawów
ratio i imaginatio

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

opisu, analizy i interpretacji ratio i imaginatio
w kulturze do eksplikowania ich roli

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zarówno utwory poetyckie jak prozatorskie zawierają – w różnych proporcjach –
elementy racjonalne i wyobrażeniowe. Te pierwsze to racjonalizowalny sens,
znaczenie, autorski pogląd, perswazja itp., które mogą podlegać – również w
różnym stopniu – interpretacji. Element wyobrażeniowy może mieć charakter
czerpania z istniejącego materiału – mitycznego, legendarnego, literackiego,
artystycznego, bądź być skutkiem autorskiej wyobraźni/fantazji. Ich rozróżnienie
wydaje się oczywiste, jednak tym, co najciekawsze, jest ich wzajemna relacja, a
zwłaszcza obecność elementu ratio w tym, co z pozoru wyobraźniowe oraz
imaginatio w tym, co racjonalne. Analizy pod kątem obecności i roli w nich
obydwu elementów będą przedmiotem zajęć. Warunkiem zaliczenia będzie
aktywne uczestnictwo w zajęciach każdego z uczestników. W literaturze obecne
są, w sposób oczywisty, różne elementy myślowe i estetyczne. Niektóre utwory
mają na celu zwłaszcza przekonywanie do jakichś idei, wartości, poglądów, w
innych przeważa element obrazowania. Elementy te są niekiedy trudne to
rozróżnienia, zwłaszcza w poezji, gdzie ratio splecione bywa szczególnie mocno z
imaginatio. Tematem zajęć będzie interpretacja wybranych utworów pod kątem
obecności w nich obydwu czynników oraz próba interpretacji ich roli we
wzajemnym oświetlaniu się lub, niekiedy, zaprzeczaniu sobie. Przygotowaniem do
analizy utworów literackich będzie zapoznanie się z reﬂeksją nad sposobem
funkcjonowania umysłu wybranych badaczy z dziedziny psychologii, ﬁlozoﬁi,
historii sztuki i literaturoznawstwa.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Wybrane zagadnienia:
1. Natchnienie w innych opisach
2. Obraz a idea
2.

3. Psychologia twórczości

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Typy poetyckie – obrazowy, intelektualny
5. Dominacja obrazowości lub reﬂeksji
6. Wyobraźnia w służbie intelektu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena ciągła: aktywne uczestnictwo w zajęciach.
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Od pomysłu do projektu. Warsztat artystki współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.60460542a6b80.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji projektów artystycznych / kulturalnych.

C2

Zapoznanie studentów z narzędziami pracy artystki współczesnej.

C3

Zapoznanie studentów z formami prezentacji projektów artystycznych dopasowanymi do różnych grup
odbiorców.

C4

Zapoznanie studentów z praktykami, które używają sztuki jako narzędzia zmiany.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe kategorie twórczości artystycznej i różne
etapy realizacji projektu kulturalnego.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W04,
PKO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

społeczny, polityczny i ekonomiczny kontekst zawodu
artysty.

PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

sposoby ﬁnansowania projektów kulturalnych w Polsce
i na świecie.

PKO_K2_W04,
PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować plan realizacji projektu artystycznego,
stworzyć harmonogram prac i kalkulację kosztów.

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2

nazwać i opisać planowane działania, umie uzasadnić
dokonywane wybory, negocjować w grupie.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U3

sformułować jasny i spójny opis projektu
artystycznego i zakomunikować go
współpracownikom, sponsorom, kuratorom
i publiczności.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U4

zaproponować formę prezentacji projektu
artystycznego.

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

stworzyć strategię promocyjną projektu kulturalnego.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

przeniesienia wiedzy zdobytej na kursie na realną
pracę w instytucji kultury

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K2

realizacji projektu kulturalnego

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K3

współpracy w grupie, przedstawiania i obrony swoich
pomysłów artystycznych, kuratorskich, promocyjnych,
budżetowych w szerszym gronie

PKO_K2_K05

zaliczenie na ocenę

krytycznej analizy stworzonych przez siebie koncepcji,
z uwzględnieniem konsekwencji planowanych działań
i odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K4

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowo przyjrzymy się procesowi realizacji projektu artystycznego – od
pomysłu, przez kwerendę, po szukanie sposobów ﬁnansowania, prezentacji i
promocji. Pracować będziemy na autentycznym materiale, konkretnym projekcie
artystycznym. Studentki i studenci podzieleni na małe zespoły pracować będą nad
poszczególnymi etapami jego realizacji. Zyskają specjalistyczną i aktualną wiedzę
na temat rynku sztuki w Polsce i na świecie. Ważną częścią warsztatów będzie
rozpoznanie społeczno-politycznego i ekonomicznego kontekstu zawodu artysty /
artystki. Zastanowimy się, co w przypadku praktyki artystycznej może dziś
oznaczać postawa zaangażowana, krytyczna, oraz jakie wyzwania współczesny
świat stawia przed artystami i instytucjami kultury.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań
zleconych przez prowadzącą zajęcia; przygotowanie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadząca: Karolina Grzywnowicz
Karolina Grzywnowicz, artystka wizualna, autorka projektów interdyscyplinarnych. Jej praktyka bazuje na badaniach z
wykorzystaniem materiałów archiwalnych, wywiadów, relacji ustnych oraz zapisów bibliograﬁcznych. W swoich pracach
zajmuje się m.in. roślinami w kontekście politycznej i społecznej działalności człowieka, często o przemocowym charakterze.
Krajobraz postrzega jako żywe archiwum, w którym zapisane są ślady przeszłych zdarzeń. Interesują ją praktyki słabego
oporu, codzienne czynności, pozornie niezauważalne gesty, które mają moc przeciwstawiania się opresji. Tworzy instalacje,
rzeźby, prace w przestrzeni publicznej i interwencje. Jej prace były pokazywane m.in. w Akademie der Künste der Welt
(Kolonia), Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste (Drezno), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Warszawa) Zachęcie
Narodowej Galerii Sztuki (Warszawa), Onomatopee Projects (Eindhoven), Büro für kulturelle Übersetzungen (Lipsk), Unsound
(Kraków). Odbyła rezydencje artystyczne w Akademie Schloss Solitude (Stuttgart), CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa),
Mamarat (Ramallah). Ukończyła komparatystykę literacką na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymała stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiej Fundacji Kultury. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Sylabusy
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Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.6046069e6d6d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie w specjalistyczną, pogłębioną wiedzę ﬁlologiczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie
komparatystyki oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną literaturoznawstwa porównawczego
w perspektywie synchronicznej i diachronicznej.
Absolwent zna i rozumie dogłębnie rolę badań
komparatystycznych, zna główne kierunki rozwoju
i stanowiska współczesnych teorii
komparatystycznych, ma szczegółową wiedzę
o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach
badawczych w Polsce i na świecie.

PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09

esej, prezentacja

PKO_K2_U07

esej, prezentacja

PKO_K2_K03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ w stopniu zaawansowanym
posługiwać się ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla komparatystyki w oparciu o analizę tekstów
źródłowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do aktywnego rozwijania swoich
polonistycznych kompetencji poprzez ustawiczną
lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych
związanych z historią i obecnym rozwojem badań
porównawczych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dwa spojrzenie na komparatystykę, z perspektywy archiwum i laboratorium,
służyć będą porządkowaniu mapy rozmaitych mikro i makro- historii badań
porównawczych od początków dyscypliny aż po dzień dzisiejszy. Przypomnienie jej
tekstów fundacyjnych, jak i wystąpień mniej znanych, połączone z analizą prac
wybranych pisarzy, poetów, ﬁlozofów czy socjologów, pozwoli krytycznie spojrzeć
na teoretyczne zaplecze, języki i tradycje wykorzystywane do opisu kulturowych
W1, U1, K1
interferencji, stref przekładu, hybdrydycznych tożsamości i trybów wspólnotowej
identyﬁkacji. Analiza współczesnych i dawnych praktyk kulturowych prowadzić
będzie do testowania znaczeń i operacyjności takich pojęć, jak: porównanie,
translacja, literatura światowa, kanon czy intermedialność.
Tematy i porządek zajęć mogą podlegać modyﬁkacjom, m.in. w zależności od
zainteresowań studentów.

2.

Archiwum i laboratorium: słowniki nowoczesnej komparatystyki

W1, U1, K1

3.

Porównanie i przekład: anatomia i historia

W1, U1, K1

4.

L'esprit moderne. Początki badań porównawczych a narodziny teorii

W1, U1, K1

5.

Fundament dyscypliny: Francuzi, Niemcy i nowa koncepcja literatury

W1, U1, K1

6.

Imagi-natio: od narodu do Weltliteratur

W1, U1, K1

7.

Komparatystyka i władza: odnowa dyscypliny

W1, U1, K1

8.

Mikro- i makrohistorie: języki, geograﬁe, wspólnoty

W1, U1, K1

9.

Komparatystyka w epoce niewspółmierności

W1, U1, K1

10.

Formy i granice życia:nowa komparatystyka?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Krótki esej, przekład lub prezentacja związana z tematyką zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach (do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)

Sylabusy
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Od Perraulta do Novik: retelling i baśń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604607030b1e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich
w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a
dziełami muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie idee wielokulturowości
pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony
sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada
umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych na
różnych poziomach formalności; - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe terminy teoretycznoliterackie i ujęcia
teoretyczne baśni, pojęcie retellingu (i pokrewne),
transﬁkcjonalności (i pokrewne), metaﬁkcji

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03

prezentacja

W2

istotne dla kultury zbiory baśni oraz teksty
współczesne podejmujące z nimi dialog (renarracje,
retellingi) w szerokim zakresie (różne gatunki,
literatury, media i nowe media)

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

prezentacja

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

nazwać zaobserwowany typ retellingu, wskazać
interteksty, przeanalizować typ relacji
transtekstualnych; wykorzystać w praktyce
umiejętności literaturoznawcze i komparatystyczne
do analizy wybranych tekstów kultury.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie w celu rozwiązywania złożonych
problemów kulturowych.

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05

prezentacja

K2

do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym poprzez dostrzeganie różnorodnych
uwarunkowań kulturowych retellingów w literaturze i
sztuce, również w formie gotowości do podejmowania
dyskusji i konfrontowania własnego punktu widzenia z
innymi uczestnikami życia kulturalnego, naukowego i
społecznego.

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza problemu

30

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

172 / 354

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Retelling (reskrypcja) jest zjawiskiem z jednej strony znanym i badanym, a z
drugiej - wciąż jeszcze wymagającym zarówno namysłu teoretycznego, jak i
wielorakich analiz. Baśnie - te tradycyjne, a przede wszystkim te współczesne,
nazywane postmodernistycznymi (W. Kostecka) - pozwalają przyjrzeć się bliżej
praktyce renarracji i reinterpretacji tekstów literackich. Wychodząc od wersji
pierwotnych znanych i mniej znanych baśni będziemy starali się wspólnie
prześledzić różnorakie wersje powieściowe powstałe w XX i XXI wieku, mające na
celu przepracowanie tradycyjnych fabuł (począwszy od eseju J.R.R. Tolkiena "O
baśniach"). Pytanie o nowe treści i cel tych reinterpretacji pozwoli nie tylko
wytropić intertekstualne nawiązania, ale prześledzić tworzenie opowieści
transmedialnych (na przykładzie różnorakich tekstów kultury) oraz budowanie
światów narracji według nowych reguł transﬁkcjonalności, takich jak cross-over,
ekspansja (rozszerzanie) czy tworzenie wersji (R. Saint-Gelais).

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Charles Perrault i praktyki "renarracyjne" oraz mistyﬁkacyjne: u źródeł
baśniowych "versions"; Romantyczne praktyki baśniopisarskie i renarracja.

W2, K1, K2

3.

Dwudziestowieczne reinterpretacje baśni: psychoanaliza (Fromm, Bettelheim);
formalizm (Propp); ujęcie kulturowe i antropologiczne (Tolkien, Peju, Brauner oraz
inni); współczesne badania nad baśnią.

W1, W2, K1, K2

4.

Od takich zjawisk, jak retelling, renarracja, reskrypcja (rewriting) do
transﬁkcjonalności: podstawowe teorie, pojęcia i koncepcje badawcze.

W1, U1, K1, K2

5.

Literackie i kulturowe (multimodalne) reskrypcje baśni - w odniesieniu do
wybranych przykładów literackich i ﬁlmowych.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywny udział w zajęciach; - realizacja krótkich zadań indywidualnych i
grupowych, - przygotowanie projektu/prezentacji w małych grupach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Nowy wspaniały człowiek: transhumanizm a literatura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.6046075a5f4d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
literaturoznawstwa porównawczego; - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich
w ujęciu porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a
dziełami muzycznymi i plastycznymi; - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna i rozumie idee wielokulturowości
pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; - potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony
sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki; - posiada
umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych na
różnych poziomach formalności; - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie
współuczestniczy w tym procesie.

Sylabusy

174 / 354

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

transhumanizm jako zjawisko transdyscyplinarne:
najważniejsze tezy i uzasadnienia, teksty i sylwetki
teoretyków nurtu.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

prezentacja

W2

kluczowe dla współczesnej komparatystyki literackiej
pojęcia kształtujące rozumienie transhumanizmu
ze szczególnym naciskiem na literaturę współczesną.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W02,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

prezentacja

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać w praktyce umiejętności
literaturoznawcze i komparatystyczne do analizy
utworów projektujących wizje transhumanistycznej
ludzkości w literaturze współczesnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie w celu rozwiązywania złożonych
problemów wynikajacych z założeń transhumanizmu

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05

prezentacja

K2

aktywnego włączenia się w dyskusje i rozważania
związane z praktycznymi wymiarami transhumanizmu
w aspekcie kulturowym i społecznym

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie referatu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Idea stworzenia istoty ludzkiej od nowa, według innych - lepszych - wyznaczników
towarzyszy literaturze od dawna, a swą szczególną realizację uzyskała w ostatnim
czasie, gdy do dyskusji ﬁlozoﬁcznych zaczęto włączać elementy nauk
biologicznych i ścisłych. Nurt transhumanistyczny warto jednak postrzegać w
świetle jego kulturowych zapożyczeń: mitu prometejskiego, motywu "ludzi
jak/jako bogów", idei sztucznego człowieka, ﬁgury Frankensteina jako naukowca
dokonującego transgresji poza naukę, etykę i świadomość swoich czasów czy też
licznych prób stworzenia "nowego wspaniałego człowieka" w obrębie
najważniejszych dystopii XX i XXI wieku. W tym kontekście marzenia
transhumanistów z jednej strony są kontynuacją idei już w humanistyce znanych,
ale z drugiej proponują nowe zagadnienia i stawiają nowe pytania zarówno o
naturę człowieka, jak i metody poszerzania cech i zdolności poza granice jego
natury.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Mit prometejski: stwarzanie człowieka.

W2, U1, K1, K2

3.

"Ludzie jak bogowie": nowy człowiek w utopii.

W2, U1, K1, K2

4.

Nowy wspaniały człowiek: dystopijne narracje o nowej ludzkości

W2, U1, K1, K2

5.

Być jak Frankenstein: od potwora do istot na pograniczach gatunkowych

W2, U1, K1, K2

6.

Między życiem a technologią: sztuczny człowiek

W1, W2, U1, K1, K2

7.

Transhumanizm wobec tradycji poszukiwań nowego człowieka

W1, W2, U1, K1, K2

8.

Transhumanizm: wielorakie perspektywy

W1, W2, U1, K1, K2

9.

Transhumanizm w literaturze

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywny udział w zajęciach; - realizacja krótkich zadań indywidualnych i
grupowych, - przygotowanie projektu/prezentacji w małych grupach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Mimesis: dzieje pojęcia w ﬁlozoﬁi, literaturze i sztuce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.60460802c641d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pojęcie mimesis jest jednym z podstawowych pojęć zachodniej ﬁlozoﬁi, estetyki i nauki o literaturze. Wydaje się,
że trudno powiedzieć o nim coś nowego, ale wciąż zasługuje na reﬂeksję i reinterpretacje. Celem kursu jest
zapoznanie studentów/ek z dziejami tego pojęcia, jego podstawowymi wykładniami, jak też przedstawienie
pewnych nowych pomysłów jego rozumienia w kontekście współczesnych praktyk artystycznych i literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie najważniejsze koncepcje
teoretycznoliterackie, zna głównych ich przedstawicieli
oraz teksty je reprezentujące. Absolwent zna i rozumie
PKO_K2_W02,
metody, teorie, terminologię w odniesieniu
PKO_K2_W03,
do literatury i języka w kontekście innych nauk
PKO_K2_W07
humanistycznych i społecznych. Absolwent zna
i rozumie relacje pomiędzy rozmaitymi zjawiskami
literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyznaczyć ramy dyskursów
literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz
nazwać idee ﬁlozoﬁczne z nimi związane. Absolwent
potraﬁ samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami
literackimi oraz tekstami kultury, formułować
problemy badawcze. Absolwent potraﬁ w stopniu
zaawansowanym posługiwać się ujęciami
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla komparatystyki. Absolwent
potraﬁ włączać się w prace o charakterze zespołowym,
potraﬁ przejąć odpowiedzialność za pracę grupową.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U10

prezentacja

PKO_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy
w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób
umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia
innych osób. Absolwent jest gotów do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
wykorzystując znajomość relacji między rozmaitymi
dziedzinami sztuki do oceny zjawisk kultury,
rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą różnorodność
kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mimesis u Platona I: partycypacja "Państwo" ks.X)

W1, U1, K1

2.

Mimesis u Platona II: podobieństwo ("Soﬁsta").

W1, U1, K1

3.

Mimesis u Platona III: ślad i naśladowanie ("Teajtet").

W1, U1, K1

4.

Tradycje retoryczne w naśladowaniu. Imitacja i emulacja. Dionizjusz z Halikarnasu,
W1, U1, K1
Pico della Mirandola, spór o cyceronianizm w XVI w.

5.

Archetypy, ikony i podobieństwo hipostatyczne: Pseudo-Dionizy Areopagita i
bizantyjscy teolodzy ikony.

W1, U1, K1

6.

Imitatio i ﬁctio w poetykach i retorykach od XVI do XVIII wieku.

W1, U1, K1

7.

Prawda i prawdopodobieństwo w neoklasycyzmie francuskim XVII wieku.

W1, U1, K1

8.

Zwierciadło przy drodze (Stendhal) czy spoleczna "Totalitaet" (Lukacs): modele
dziewiętnastowiecznego przedstawiania rzeczywistości.

W1, U1, K1

9.

Modernizm: mimesis jako taniec i mimika. Mallarme, Valery, Rilke i Leśmian.

W1, U1, K1

10.

Mimesis jako powtórzenie: Kierkegaard.

W1, U1, K1

11.

Mneme anamnesis, mimesis: pamięć jako re-prezentacja. Freud, Ricoeur.

W1, U1, K1

12.

Imitatio i narratio: potrójna mimesis u Ricoeura. Reinterpretacja
Arystotelesowskiego modelu mimesis.

W1, U1, K1

13.

Religijno-etyczne konteksty mimesis: imitatio Christi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja; kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nihilizm: ﬁlozoﬁa, literatura, polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.60460847e1032.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wokół pojęcia i zjawiska nihilizmu narosło wiele mitów i nieporozumień, wynikający z uproszczeń. Tymczasem
jest to zjawisko, którego początki można zauważyć już w pewnych wątkach myśli chrześcijańskiej (tzw.
nihilianizm), później, pod różnymi określeniami, w nowożytności. Nihilizm zyskuje gwałtownie na znaczeniu
u progu XIX wieku (spór Jacobiego z Fichtem), przenika do myśli politycznej (idea rewolucji totalnej), zyskuje
wybitne reprezentacje literackie (Dostojewski, Turgieniew), wraz z ﬁlozoﬁą Nietzschego oraz Heideggera staje się
głównym problemem nowoczesności, jednym z jej "imion", wreszcie, odżywa w kontekście debat
o ponowoczesności (Vattimo). Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką nihilizmu w jego
wymiarach ﬁlozoﬁcznych, politycznych i literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku
w kontekście światowym, orientuje się
w najważniejszych zjawiskach programowych
PKO_K2_W01,
i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty
PKO_K2_W07
pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup
literackich tego okresu. Absolwent zna i rozumie
relacje pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi
i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyznaczyć ramy dyskursów
literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz
nazwać idee ﬁlozoﬁczne z nimi związane. Absolwent
potraﬁ w stopniu zaawansowanym posługiwać się
ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych.
Absolwent potraﬁ włączać się w prace o charakterze
zespołowym, potraﬁ przejąć odpowiedzialność
za pracę grupową

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U10

prezentacja

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do aktywnego rozwijania swoich
polonistycznych kompetencji poprzez ustawiczną
lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych.
Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy
w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób
umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia
innych osób

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nihilizm przed nihilizmem: pojęcie woli nieskończonej u Kartezjusza. Literatura:
Ch. Marlowe, "Tamerlan"; "Doktor Faustus", "Edward II".

W1, U1, K1

2.

Romantyczne wersje nihilizmu. List Jacobiego "Do Fichtego" i geneza terminu.
Nihilizm a idealizm. Literatura: utwory Hölderlina, Bonawentury, Krasińskiego.

W1, U1, K1

3.

-Literackie portrety nihilistów w literaturze XIX w.: "Ojcowie i dzieci" Turgieniewa i
"Biesy" Dostojewskiego.

W1, U1, K1

4.

Pojęcie nihilizmu u Nietzschego. Nihilizm czynny i bierny.

W1, U1, K1

5.

Nihilizm jako dzieje Zachodu: Heidegger. Dyskusja Heideggera ("W kwestii bycia")
z Juengerem ("Robotnik")

W1, U1, K1

6.

Konteksty polityczne: H. Rauschning, "Rewolucja nihilizmu".

W1, U1, K1

7.

Ponowoczesne wersje nihilizmu: Vattimo i Baudrillard.

W1, U1, K1

Nihilizm, absurd, groteska: Witkacy.
8.

W1, U1, K1

9.

"Słabnięcie bycia": Leśmian, Gombrowicz.

W1, U1, K1

10.

"Słabnięcie poezji": Różewicz.

W1, U1, K1

11.

Nihilizm i pesymizm: Emil Cioran

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja; kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Egzystencjalizm w ﬁlozoﬁi i literaturze: Od Kierkegaarda do Sartre'a
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.6046090b4cae3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Choć egzystencjalizm jako określony nurt ﬁlozoﬁczny i literacki należy do przeszłości, to myślenie, stawiające
w centrum problem żywej ludzkiej egzystencji jest wciąż żywe i inspirujące. Jednocześnie egzystencjalizm, bodaj
jak mało który prąd myślowy, stanowił inspirację dla literatury. Celem kursu jest przedstawienie założeń ﬁlozoﬁi
egzystencjalistycznej w różnych odmianach oraz jej relacji z literaturą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku
w kontekście światowym, orientuje się
w najważniejszych zjawiskach programowych
i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty
pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup
literackich tego okresu. Absolwent zna i rozumie
metody, teorie, terminologię w odniesieniu
do literatury i języka w kontekście innych nauk
humanistycznych i społecznych. Absolwent zna
i rozumie relacje pomiędzy rozmaitymi zjawiskami
literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

prezentacja

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U10

prezentacja

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyznaczyć ramy dyskursów
literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz
nazwać idee ﬁlozoﬁczne z nimi związane. Absolwent
potraﬁ w stopniu zaawansowanym posługiwać się
ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych.
Absolwent potraﬁ w stopniu zaawansowanym
posługiwać się ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla komparatystyki. Absolwent potraﬁ włączać się
w prace o charakterze zespołowym, potraﬁ przejąć
odpowiedzialność za pracę grupową.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy
w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób
umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia
innych osób. Absolwent jest gotów do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
wykorzystując znajomość relacji między rozmaitymi
dziedzinami sztuki do oceny zjawisk kultury,
rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą różnorodność
kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Egzystencjalizm przed egzystencjalizmem: myśl Blaise'a Pascala a ﬁlozoﬁa XVII
wieku.

W1, U1, K1

2.

Filozoﬁa Sorena Kierkegaarda I: Kierkegaard a Hegel; podstawowe terminy ﬁlozoﬁi
Kierkegaarda: skok, subiektywność, powtórzenie, lęk. Figura Abrahama jako
W1, U1, K1
"rycerza wiary". Stadia rozwoju człowieka: estetyczne, etyczne, religijne.

3.

Filozoﬁa Sorena Kierkegaarda II: pisarstwo ﬁlozoﬁczne Duńczyka i dyskursywny
kształt jego myśli.

W1, U1, K1

4.

Filozoﬁa Lwa Szestowa. Rozum a wiara, Hegel a Hiob. Szestowa interpretacja
Dostojewskiego. Kontekst tzw. rosyjskiego renesansu religijno-ﬁlozoﬁcznego.

W1, U1, K1

5.

"Człowiek z podziemia" Dostojewskiego" a egzystencjalizm i nihilizm XIX wieku.

W1, U1, K1

6.

Filozoﬁa Mikołaja Bierdiajewa. Egzystencjalizm chrześcijański. Dostojewski
Bierdiajewa: "Bracia Karamazow".

W1, U1, K1

7.

Miguel de Unamuno i egzystencjalizm: ﬁgura Don Kichota

W1, U1, K1

8.

Filozoﬁa Martina Heideggera z okresu "Bycia i czasu" a egzystencjalizm.

W1, U1, K1

9.

Filozoﬁa egzystencji Karla Jaspersa. Jaspersa interpretacja myśli Nietzschego.
Koncepcja sytuacji granicznych i jej zastosowania w literaturze.

W1, U1, K1

10.

Egzystancjalizm francuski: Filozoﬁa Jeana - Paula Sartre'a między marksizmem,
fenomenologią a egzystencjalizmem. Sartre jako pisarz.

W1, U1, K1

11.

Egzystancjalizm francuski: Albert Camus: myśliciel i pisarz.

W1, U1, K1

12.

Egzystancjalizm chrześcijański: Gabriel Marcel, Paul Tilich.

W1, U1, K1

13.

Egzystencjalizm w literaturze polskiej XX wieku: wybrane przykłady.

W1, U1, K1

14.

Podsumowanie: podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi egzystancjalnej: wolność, tragizm,
paradoks, absurd, nicość, egzystancja vs. esencja.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium; prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Dialog, medytacja, esej, autobiograﬁa: Gatunki literackie w ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.6046096b79aa6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Filozofowie od zawsze sięgali po gatunki literackie, a niektóre z nich zrodziły się na gruncie reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej.
Ta (nieuchronna) gatunkowość wszelkiej wypowiedzi ﬁlozoﬁcznej jako problem badawczy długo była
marginalizowana, zwłaszcza na gruncie ﬁlozoﬁi, mającej ambicje naukowe. Na gruncie nowoczesności
i ponowoczesności, dekonstrukcji, poststrukturalizmu i neopragmatyzmu zagadnienie tekstowości ﬁlozoﬁi,
w wersjach mniej lub bardziej radykalnych zyskało szczególne znaczenie, przyczyniając się walnie do dyskusji
nad statusem ﬁlozoﬁi; reinterpretacji wielu klasycznych tekstów ﬁlozoﬁcznych; nowego spojrzenia na relacje
ﬁlozoﬁi i literatury. Celem kursu jest zapoznanie studentów/studentek z podstawowymi gatunkami ﬁlozoﬁcznymi,
stosowanymi w ﬁlozoﬁi zachodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie metody, teorie, terminologię
w odniesieniu do literatury i języka w kontekście
innych nauk humanistycznych i społecznych.
Absolwent zna i rozumie relacje pomiędzy rozmaitymi
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą
na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku
dyscyplin naukowych.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W12

prezentacja

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02

prezentacja

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyznaczyć ramy dyskursów
literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz
nazwać idee ﬁlozoﬁczne z nimi związane [Absolwent
potraﬁ zinterpretować współczesny tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, antropologicznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnego myślenia, dzielenia się wiedzą, pracy
zespołowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Filozofowie o literaturze. Literackość ﬁlozoﬁi z róznych
perspektyw. Na ile tekst ﬁlozoﬁczny jest "tekstowy"? Koncepcje tekstu w XX
wieku. Tryby myślenia i tryby dyskursu, "ﬁgury myśli" i "ﬁgury słów".

W1, U1, K1

2.

Dialog ﬁlozoﬁczny w starożytności, średniowieczu i nowoczesności. Myślenie
dialogiczne. Elementy ﬁlozoﬁi dialogu: Buber, Tischner.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Medytacja: "Wyznania" sw. Augustyna i "Medytacje o pierwszej ﬁlozoﬁi"
Kartezjusza: różne modele podmiotowości. Solilokwium. Odkrycie "ja" w późnej
starożytności a podmiotowość nowoczesna. Filozoﬁa subiektywności. Pod-miot
jako "podstawa" i jego kryytyki.

W1, U1, K1

4.

List ﬁlozoﬁczny w starożytności i dziś. Różne sytuacje komunikacyjne listu.
Związek listu z ﬁlozoﬁą moralną w starożytności.

W1, U1, K1

5.

Filozoﬁczne autobiograﬁe, dzienniki i pamiętniki. "Traktat o metodzie Kartezjusza"
- pierwsza ﬁlozoﬁczna autobiograﬁa? "Kłopot z istnieniem" Elzenberga jako
dziennik ﬁlozoﬁczny. "Pamiętnik" Stanisława Brzozowskiego.

W1, U1, K1

6.

Romantyczny fragment a ﬁlozoﬁa systemowa. Schlegel, Novalis.

W1, U1, K1

7.

Gatunki ﬁlozoﬁczne Kierkegaarda. Kierkegaard a Hegel. Encyklopedia i system vs.
"okruchy ﬁlozoﬁczne". Filozoﬁczne parateksty (wstęp, przedmowa, post-scriptum)
i ich funkcje.

W1, U1, K1

8.

Fragmenty i aforyzmy Nietzschego. "Tako rzecze Zaratustra" jako przypowieść.
Rola retoryki i metafory u Nietzschego. Nietzsche a dekonstrukcja.

W1, U1, K1

9.

Pisarstwo ﬁlozoﬁczne egzystencjalistów. Rola Dostojewskiego w
egzystencjalizmie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja; kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Literatura polska za granicą: przekłady i recepcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604b76c41f5a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wybranymi wątkami dziejów literatury polskiej za granicą (kto, gdzie, kiedy, jak i z jakim
skutkiem tłumaczył ją, wydawał, promował i czytał). Przekazanie wiedzy w zakresie realiów funkcjonowania
literatury tłumaczonej na rynku wydawniczym, zwrócenie uwagi na kontekst społeczny, kulturowy, polityczny
i gospodarczy. Uświadomienie studentom różnorodności kontekstów recepcji literatury polskiej na świecie,
kształcenie umiejętności komparatystycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

189 / 354

W1

wybrane aspekty historii literatury polskiej
w przekładzie na języki obce, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów polskiej prozy XX i XXI wieku
w przekładzie na język angielski

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W04,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W2

rolę kontekstów kulturalno-społeczno-politycznogospodarczych oraz poszczególnych podmiotów
instytucjonalnych i personalnych (tłumaczy,
wydawców, krytyków etc.) w tworzeniu, publikacji,
promocji i recepcji przekładów

PKO_K2_W04,
PKO_K2_W06,
PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować przekłady literackie oraz
świadectwa recepcji, dostrzegając różnice między
oryginałem a przekładem, wynikające z przeniesienia
tekstu do innego systemu językowo-kulturowego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego dostrzegania, analizy i oceny roli
przekładu w rozwoju literatury oraz życiu społecznokulturalnym, zarówno w wymiarze krajowym, jak
i międzynarodowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Literatura polska za granicą: od poloników do literatury światowej

W1, U1, K1

2.

"Success stories": najbardziej znani za granicą polscy pisarze, ich tłumacze,
wydawcy, krytycy, czytelnicy

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Dla kogo przekład? Obiegi recepcji: akademicki, profesjonalny,
nieprofesjonalny/fanowski, polski, zagraniczny, etc.

W1, W2, U1, K1

4.

Interpretacja i krytyka przekładu. Serie przekładowe, polemiki wokół przekładów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt zaliczeniowy; aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na samodzielną lekturę materiałów (teksty teoretyczne i literackie).

Sylabusy
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Literatura i rynek książki. Wprowadzenie do pracy redaktora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604bb5635cab0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu student/ka: - zna kompetencje redaktora i wie jak współpracować z pisarzem/pisarką; zyskuje podstawowe umiejętności związane z redakcją tekstu; - zyskuje aktualną wiedzę na temat rynku książki
w Polsce i na świecie; - wie jak przebiega proces wydawniczy; - wie jak działa wydawnictwo; - rozpoznaje
najważniejsze trendy branży wydawniczej, wydawnictwa i największe bestsellery; - potraﬁ przygotować plan
wydawniczy; - potraﬁ przygotować kalkulację książki; - potraﬁ przygotować plan marketingowy książki; - ma
świadomość rynkowych zależności między książką tradycyjną, audiobookiem i ebookiem; - jest świadom/a misji
kulturotwórczej wydawcy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Trendy, problemy i wyzwania, jakie współcześnie stoją
przed branżą wydawniczą.

PKO_K2_W04

prezentacja, zaliczenie

W2

Zna kompetencje redaktora i wie, jak wygląda proces
wydawniczy, od inicjowania aż po wdrażanie strategii
marketingowych.

PKO_K2_W04

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać trendy obecne w branży wydawniczej,
rozpoznaje najważniejsze wydawnictwa i bestsellery
ostatnich lat;

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U2

rozpoznawać podstawowe problemy obecne
w propozycjach wydawniczych;

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U3

stworzyć plan wydawniczy, przygotować prezentację
książki i zarys strategii marketingowej;

PKO_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U4

zaimplementować podstawowe zmiany redakcyjne
w tekście

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U07

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Zastosowania wiedzy zdobytej na kursie w pracy
w wydawnictwie lub/i agencji literackiej;

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

K2

zaprezentowania pomysłów wydawniczych i strategii
promocyjnych przed większym audytorium;

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K05

prezentacja, zaliczenie

K3

stworzenia kalkulacji wydawniczej i prognozy
ﬁnansowej przedstawianego tytułu;

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

K4

podjęcia pierwszych prac redakcyjnych nad tekstem.

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K04,
PKO_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia dotyczą tego, jak funkcjonuje polski rynek książki. W pierwszej kolejności
studenci/tki zyskają wiedzę o wydawnictwach, ich proﬁlach, ofertach
wydawniczych i sposobach działania. Później zostaną przeprowadzeni przez cały
proces wydawniczy - od strategii poszukiwania nowych tytułów i autorów, przez
kwestie formalne i proces redakcyjny, aż do recepcji premiery i tego, jakich
kryteriów używamy, by mierzyć jej sukces.

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

2.

15 godzin kursu chciałbym poświęcić kwestiom warsztatowym: temu, jakie
kompetencje ma redaktor, jak daleko może i powinien ingerować w tekst, a czego
absolutnie nie wolno mu robić. Druga część kursu polegać będzie na pracy na
tekstach. Studenci/tki nauczą się rozpoznawać jakczęstsze problemy obecne w
propozycjach wydawniczych, podnosić jakość tekstów, kształować ich strukturę,
pomagać w tworzeniu planu pracy pisarskiej, kreowaniu postaci oraz formowaniu
indywidualnego spójnego stylu autora.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywny udział w zajęciach i realizacja zadań zleconych przez
prezentacja, zaliczenie prowadzącego zajęcia; - przygotowanie prezentacji lub zaliczenie
pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadzący: Maciej Makselon
Maciej Makselon jest redaktorem inicjująco-prowadzący w wydawnictwie W.A.B., wcześniej pracował w biurze promocji
wydawnictwa Znak. Jest mówcą TEDx, uczy kreatywnego pisania, gościnnie prowadził zajęcia na uniwersytetach Śląskim i
Warszawskim. W ciągu ostatnich kilku lat zainicjował i poprowadził kilka bestsellerów (w tym jedne z najlepiej sprzedających
się książek 2019 i 2020 roku w Polsce) i świetnie przyjętych debiutów (m.in. Taśmy rodzinne Macieja Marcisza czy Emigrację
Malcolma xD). Opiekuje się kilkudziesięcioma autorami, m.in. Salcią Hałas (laureatką Nagrody Literackiej Gdynia,
nominowaną do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody im. Witolda Gombrowicza), Wojciechem Engelkingiem czy Ludmiłą
Annanikową (laureatką Nagrody im. Teresy Torańskiej, nominowanej do Grand Pressa). Poza rodzimym wydawnictwem
współpracuje jako niezależny redaktor, m.in. z Anną Cieplak (laureatką Nagrody im. Witolda Gombrowicza oraz Nagrody im.
Josepha Conrada, nominowaną do Paszportów Polityki) czy Szymonem Jadczakiem (Dwukrotnym laureatem Grand Pressa).

Sylabusy
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Postmodernizmy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604bb93440a72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom ﬁlozoﬁczno -kulturowych kontekstów postmodernizmu

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat artystycznych dokonań postmodernizmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotne koncepcje teoretycznoliterackie, właściwe im
terminologie i ich znaczenie dla praktyk artystycznych

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

ﬁlozoﬁczne, społeczne i polityczne konteksty
postmodernizmu

PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

dominujące trendy w literaturze polskiej i światowej
i ich kulturowe uwarunkowania

PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z komparatystycznych narzędzi
interpretacyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego odbioru zróżnicowanych wytworów
kultury, które analizuje w szerokim horyzoncie
znaczeń i społecznych konsekwencji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Postmodernizm. Ponowoczesność. Poststrukturalizm. Filozoﬁczne, społeczne,
metodologiczne i artystyczne konteksty.

W1, W2, U1, K1

2.

Modernizm. Awangarda. Postmodernizm. Literackie wyznaczniki postmodernizmu.
Literatura postmodernistyczna a literatura popularna.

W3, U1, K1

3.

Literatura postmodernistyczna w Ameryce i Europie

W3, U1, K1

4.

Polowanie na postmodernistów w Polsce

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Krytyka postmodernizmu

W1, W3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach (
przygotowanie do zajęć i udział w dyskusjach) oraz
samodzielne przygotowanie interpretacji wybranego tekstu
literackiego z puli lektur dodatkowych.
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Północ-Południe. Współczesna literatura światowa zaangażowana
społecznie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.604bbcd24021a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników zajęć z problematyką wrażliwości społecznej wyrażonej w literaturze na wybranych
przykładach

C2

przemyślenie i ewentualne zdeﬁniowanie na nowo problematyki nierówności pomiędzy grupami ludzi
w dzisiejszym świecie

C3

przekazanie wiedzy kontekstach historycznych i kulturowych omawianych tekstów literackich

C4

kształtowanie świadomości dot. wpływu treści kulturowych na literaturę i systemy narracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe problemy literatury XX i XXI wieku
w kontekście współczesnych problemów społecznych
i kulturowych

PKO_K2_W12

esej

W2

rolę komparatystyki literackiej w analizie
współczesnych problemów kulturowych

PKO_K2_W11

esej

PKO_K2_U06

esej

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy współczesnych tekstów literackich
z różnych kręgów kulturowych wykorzystując
narzędzia badań literaturoznawczych,
komparatystycznych i kulturowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podtrzymywania i pielęgnowania idei dialogu
międzykulturowego z perspektywy znawcy wybranych
aspektów kultur obcych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem tych warsztatów komparatystycznych jest zapoznanie uczestników z
problematyką wrażliwości społecznej wyrażonej w literaturze na wybranych
przykładach, przemyślenie i ewentualne zdeﬁniowanie na nowo problematyki
nierówności pomiędzy grupami ludzi w dzisiejszym świecie. Zajęcia podzielono na
cztery bloki:

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

199 / 354

2.

I. Wprowadzenie dotyczące pojęcia literatury zaangażowanej społecznie, jej
możliwych deﬁnicji, historii dzieł promujących wrażliwość na problemy rażących
nierówności pomiędzy grupami ludzi z różnych warstw społeczeństwa.

W1, W2, U1, K1

3.

II. Literatura zaangażowana społecznie a rasizm, niewolnictwo, kolonializm,
postkolonializm i neokolonializm.

W1, W2, U1, K1

4.

III. Powiązania pomiędzy rasizmem a wykluczaniem wszelkiej inności i odpowiedzi
literatury na takie formy niesprawiedliwości społecznej.

W1, W2, U1, K1

5.

IV. Formy i funkcje literatury zaangażowanej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca zaliczeniowa (3-5 stron) na temat uzgodniony z prowadzącą zajęcia
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"Literatura faktu, faktura Litwy" - Litwa w prozie środkowoeuropejskiej
drugiej połowy XX wieku i współczesnej (Bobrowski, Kanwicki, Parulskis
i in.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f617bcb76b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie osób uczestniczących w kursie z najważniejszymi we współczesnej literaturze środkowoeuropejskiej
powieściowymi reprezentacjami Litwy.

C2

Uświadomienie osobom uczestniczącym w kursie problemów związanych z politycznym wymiarem omawianych
reprezentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze dostępne na polskim rynku powieści
dotyczące Litwy.

PKO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

polityczne uwarunkowania i językowe ograniczenia
powieściowych reprezentacji przestrzeni, zwłaszcza
aktualizowanej w kategoriach narodowych/etnicznych.

PKO_K2_W02

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U02

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zinterpretować współczesny tekst literacki, odwołując
się do politycznej historii regionu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wymiany opinii na temat literackich reprezentacji
Litwy z innymi mieszkańcami Europy Środkowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mit kresowy w literaturze polskiej, Prusy w literaturze niemieckiej, Litwa sowiecka
w literaturze litewskiej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, esej zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Genderowe utopie i dystopie w literaturze XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f6492d14bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi rozumieniami kategorii utopii i dystopii

C2

Uświadomienie studentom związków między ideą utopii a płcią kulturową

C3

Zapoznanie studentów z literackimi obrazami utopijnych i dystopijnych światów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

204 / 354

W1

różne sposoby deﬁniowania kategorii utopii i dystopii

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze sposoby deﬁniowania płci społecznokulturowej

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze współczesne literackie przykłady utopii
i dystopii

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdeﬁniować, czym jest utopia/dystopia
jako kategoria kulturowa

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać na kulturowe konteksty właściwe dla
zrozumienia zarówno utopii/dystopii, jak i płci (gender)

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

interpretować teksty literackie (polskie i zagraniczne)
we wzajemnych relacjach problemowych

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy ideologicznych treści kryjących się
w obrazach literackich

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

świadomego przyjmowania (lub odrzucania) form
zaangażowanej lektury

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

uczestnictwo w egzaminie

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Czym jest utopia? A czym dystopia?

1.

W1, U1, K1
Jakie jest miejsce kobiet, mężczyzn, cielesności w klasycznych projektach utopii?
Co to jest płeć społeczno-kulturowa?

2.

W2, U2, K1
Jakie są najważniejsze XX-wieczne sposoby jej rozumienia?
Literackie XX i XXI-wieczne przykłady utopii i dystopii, w których płeć, ciało,
seksualność stają się obszarem subwersji, reinterpretacji.

3.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
rozmowa ustna - prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Literatura i radio. Od słuchowiska do ars acustica
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f66033f241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Absolwent studiów zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej

C2

Absolwent studiów zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi

C3

Absolwent studiów zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi

C4

Absolwent studiów ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych

C5

Absolwent studiów zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu
międzykulturowego i społecznego

C6

Absolwent studiów potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst
literacki do innego dzieła sztuki

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie relacje pomiędzy rozmaitymi zjawiskami
literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie PKO_K2_W07
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

projekt

W2

zna i rozumie dogłębnie rolę badań
komparatystycznych, zna główne kierunki rozwoju
i stanowiska współczesnych teorii
komparatystycznych, ma szczegółową wiedzę
o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach
badawczych w Polsce i na świecie

PKO_K2_W09

projekt

W3

zna i rozumie metody, terminologię i teorie
komparatystyki literackiej

PKO_K2_W10

projekt

W4

zna i rozumie w stopniu pogłębionym metody
PKO_K2_W11
interpretacji i analizy porównawczej tekstu literackiego

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami
literackimi oraz tekstami kultury, formułować
problemy badawcze

PKO_K2_U05

projekt

U2

twórczo wykorzystywać znajomość literatury
powszechnej oraz metodologii komparatystycznych
w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie
i w piśmie

PKO_K2_U06

projekt

U3

w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla komparatystyki

PKO_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, wykorzystuje nabyte
w ten sposób umiejętności i doświadczenia w procesie
kształcenia innych osób

PKO_K2_K05

projekt

K2

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między
rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny zjawisk
kultury, rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą
różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze
i sztuce

PKO_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowywanie projektów

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Słuchanie, czytanie, pisanie - specyﬁka odbioru i tworzenia różnych dzieł sztuki

W1, W2, W3, U1, U3, K2

2.

Historia radia - literatura i teatr w radiu

W1, U1, U3, K2

3.

Sztuka i informacja w radiu - zmienne relacje

W1, W3, U1, U2, U3, K2

4.

Czym jest dramat radiowy?

W1, W3, W4, U1, U2, K2

5.

Metody adaptacji tekstu literackiego na potrzeby radia

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

6.

Ars acustica, radio art, Hörspiel - oryginalna sztuka radiowa

W1, W2, U1, K2

7.

Praktyczne aspekty tworzenia dzieła audialnego

W1, K1, K2

8.

Radio i pamięć

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osoby uczestniczące w zajęciach przygotują w podgrupach projekty
słuchowisk radiowych mających formę adaptacji tekstu literackiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Osoba studiująca powinna posiadać wiedzę dotyczącą historii i teorii literatury (zwłaszcza dramatycznej), a także
podstawową wiedzę w
zakresie medioznawstwa, historii i teorii teatru oraz muzykologii.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ze względu na specyﬁkę kursu, bibliograﬁa zostanie poszerzona o dodatkowe
pozycje w trakcie zajęć.

Sylabusy
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Literacka wyobraźnia profetyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f6a0f18018.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o tradycji pism profetycznych i jej wpływie na literaturę nowożytną

C2

Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kultury hebrajskiej dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych i kulturalnych

C3

Student potraﬁ zinterpretować teksty kultury, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, odwołujące się w różny
sposób do tradycji pism prorockich i umieścić je w adekwatnym kontekście historycznoliterackim i kulturowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy
porównawczej tekstu literackiego wywodzącego się
z tradycji pism profetycznych

PKO_K2_W11

zaliczenie ustne

PKO_K2_U06

zaliczenie ustne

PKO_K2_K07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

twórczo wykorzystywać znajomość literatury
powszechnej, w tym przede wszystkim literatury
biblijnej i nawiązującej do niej literatury nowożytnej
w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie
i w piśmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą
nurt biblijnych pism profetycznych i późniejszej
literatury wywodzącej się z tego źródła

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

25

konsultacje

5

warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Klemens Aleksandryjski, żyjący na przełomie II i III w. n.e., napisał w swoim dziele
Barwne kobierce, że poeci czerpią swoją wiedzę, przekraczającą ludzki świat, od
proroków. Według Abrahama Heschela - prorok to ktoś, kto nie może pogodzić się
z istnieniem nawet najmniejszego zła w świecie. Dla Waltera Brueggemanna
wyobraźnia profetyczna pozwala człowiekowi od-wyobrazić sobie świat (tak jak
wywabia się głęboko utrwalone plamy). Tadeusz Sławek zwraca uwagę na
anachorezę - praktykę dobrowolnego oddalenia się od świata, by odzyskać siebie
samego. Walter Muschg ostrzega jednak, że "wszyscy prorocy myślą politycznie;
jest to najpotężniejsza dźwignia ich publicznego oddziaływania (…). Stoją
pośrodku między obcością wobec świata i jego aﬁrmacją."

1.

W1, U1, K1

W cyklu naszych zajęć zastanowimy się nad kategorią wyobraźni profetycznej,
źródłowo obecnej w biblijnych tekstach prorockich, a następnie na różne sposoby
przejawiającej się w licznych tekstach literatury nowożytnej. Szczególnie będą nas
interesować powstałe na początku XXI wieku teksty, w których słabość, kalectwo,
choroba stają się przestrzenią i paradoksalnym warunkiem literackiego
prorokowania. Stawką takiego projektu okaże się być może właśnie literatura
przekraczająca ludzki świat.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności) i aktywny
w nich udział 2) Ustne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie ﬁlozoﬁą i teorią literatury
Przydatna (ale nie obowiązkowa) będzie znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów
naukowych

Sylabusy
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Literatura japońska widziana z Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f6aa62ba75.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego; - zna i umie zastosować w praktyce
metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu porównawczym; - ma świadomość znaczenia wspólnoty
dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych; - zna
i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego; potraﬁ samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki,
umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym; umie odnieść tekst literacki
do innego dzieła sztuki; - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych
wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym; - jest świadom(a)
roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie; - zna wybrane dzieła literatury
japońskiej; - zna podstawowe pojęcia klasycznej estetyki japońskiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

szanse i zagrożenia wynikające z czytania literatury
nieeuropejskiej w tłumaczeniu

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze pojęcia klasycznej estetyki japońskiej
oraz podstawowe zagadnienia historii literatury
japońskiej

PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

interpretować japońskie teksty literackie oraz
zestawiać je porównawczo ze zjawiskami
artystycznymi i literackimi z kręgu kultury
europejskiej, wskazując przy tym możliwe literackie
paralele, transkulturowe zbliżenia czy wzajemne
inspiracje

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

przygotować samodzielnie komparatystyczny esej

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego udziału w kulturze światowej,
z poszanowaniem jej różnorodności i odrębności
pewnych zjawisk kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

30

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Literatura nieeuropejska i problem tłumaczeń.

W1

2.

Wstęp do estetyki i literatury japońskiej: ogólne pojęcia tradycyjnej estetyki
japońskiej, periodyzacja japońskich epok w sztuce, najważniejsze gatunki, tematy
i dzieła literackie poszczególnych epok.

W2, K1

3.

Klasyka literatury japońskiej: Zapiski spod wezgłowia Sei Shōnagon jako obraz
życia dworskiego w epoce Heian, klasyczny teatr japoński, poezja japońska: waka
i haiku.

W2, U1, U2, K1

4.

Era modernizacji – od epoki Meiji do czasów współczesnych na podstawie utworów
literackich m. in. Higuchi Ichiyo, Yasunariego Kawabaty, Yukio Mishimy.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach, napisanie krótkiego eseju
komparatystycznego
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Komparatystyka intermedialna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f6d137d133.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs stanowi wprowadzenie do najnowszych teorii intermedialności i koncepcji studiów porównawczych, które
określa się mianem intermedialnych badań komparatystycznych. W zamierzeniu ma służyć przede wszystkim
podejmowaniu indywidualnych prób interpretowania rozmaitych zjawisk intermedialnych współczesnej kultury,
związanych zwłaszcza z funkcjonowaniem i odbiorem realizacji literackich. Objaśnianie w szerokim kontekście
fenomenu intermedialności (komunikacja kulturowa, intermedialność artystyczna, bycie w rzeczywistości
zmediatyzowanej) ma na celu zarazem porządkowanie i rekonﬁgurację perspektyw badawczych
wypracowywanych w polu komparatystyki (takich jak komparatystyka literacka, komparatystyka
interdyscyplinarna, komparatystyka mediów, komparatystyka intermedialna itp.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia z zakresu komparatystyki intermedialnej
(i szerzej komparatystyki kulturowej) oraz rozumie
mechanizmy społeczeństwa medialnego i wyzwania
wielokulturowego świata

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować wiedzę z zakresu różnych dyscyplin oraz
interpretować w perspektywie komparatystyki
zjawiska i problemy związane z kulturą XX i XXI wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, ma
świadomość procesów kulturowych związanych
z językiem i literaturą oraz znaczenia zachodzących
procesów w społeczeństwie medialnym i praktyk
intermedialnych we współczesnym świecie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza problemu

10

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Proponowane zagadnienia:
1. Literatura porównawcza – „dyscyplina poza dyscypliną”
2. Komparatystyka (literacka) i interdyscyplinarność
3. Komparatystyka intermedialna
1.

W1, U1, K1
4. Teorie intermedialności
5. Przestrzenie intermedialności
6. Transpozycje intermedialne
7. Literatura w społeczeństwie medialnym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na
zajęciach i przygotowania prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

218 / 354

Plastikowe wspólnoty. Literatura i obiekty artystyczne epoki polimerów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f6da11ded6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów i studentek z metodami badania transdyscyplinarnych obiektów artystycznych

C2

uświadomienie studentom i studentkom znaczenia mitologii plastiku dla współczesnej kultury i literatury
światowej

C3

przekazanie studentom i studentkom podstawowej wiedzy z zakresu humanistyki środowiskowej (ekokrytyka)
i humanistyki energetycznej

C4

zapoznanie studentów i studentek z materialnymi i metaforycznymi znaczeniami plastiku w kulturze polskiej
i amerykańskiej

C5

przekazanie studentom i studentkom wiedzy o transdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych narzędziach
krytycznych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane teorie i metodologie czytania literatury
w perspektywie ekokrytycznej

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

W2

eksperymentalną twórczość literacką (polską
i światową)

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W07

esej, prezentacja

W3

zmienne role plastiku i plastyczności w mitologiach
kultury i sztuki XX i XXI wieku

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać elementy badań transdyscyplinarnych
w analizie tekstu literackiego

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

esej, prezentacja

U2

interpretować literaturę w perspektywie zjawisk
kultury współczesnej

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04

esej, prezentacja

U3

formułować własne stanowisko krytyczne
w odniesieniu do problemów literatury środowiskowej

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji o roli literatury w bieżącej dyskusji nad
problemami środowiska

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

prezentacja

K2

krytycznego odbioru zjawisk literackich, kulturowych
i ich medialnych prezentacji

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

mity i znaczenia plastiku w kulturze XX i XXI wieku; strategie interpretacji plastiku
(narzędzia semiotyczne, elementy performatyki, ekokrytyka)

W1, W3, U1

2.

reprezentacje plastiku w literaturze i sztuce XX i XXI wieku w perspektywie zmian
środowiskowych i kulturowo-estetycznych

U2, U3, K1, K2

3.

plastik i wyobraźnia radykalna (artystyczne reprezentacje wspólnot więcej-niżludzkich)

W2, U1, K1, K2

4.

przygotowanie krótkiego eseju interpretacyjnego i przedstawienie w prezentacji
jego głównych założeń

U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, prezentacja projektu własnego eseju
interpretacyjnego, pozytywnie oceniony krótki esej interpretacyjny

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Komparatystyka kulturowa w perspektywie performatywnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f6f9f606c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z genezą i obecnym statusem zwrotu performatywnego w humanistyce

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat różnorodnych sposobów konceptualizowania performatywności
w kulturze współczesnej

C3

Przekazanie studentom wiedzy o praktykach i strategiach funkcjonowania komparatystyki kulturowej
we współczesnej humanistyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane ujęcia performatywnego wymiaru praktyk
kulturowych

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

transdyscyplinarny status performatywności, źródła i
podstawowe pojęcia

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W3

literaturoznawcze i społeczne ujęcia performatywnego
wymiaru literatury

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać pojęcia z zakresu performatyki do
interpretacji literatury i praktyk związanych z jej
obecnością w przestrzeni publicznej

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

korzystać z kulturowych, estetycznych i artystycznych
kontekstów reﬂeksji nad performatywnością i
dostrzegać ich rolę dla praktyk krytycznoliterackich i
literaturoznawczych

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

aktywnego udziału w życiu literackim i kulturalnym
oraz do korzystania ze sprawczych wymiarów
literatury i krytyki w sferze publicznej

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej, prezentacja

krytycznej oceny praktyk komunikacyjnych i
projektowania działań literatury i krytyki na rzecz ich
zmiany

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K04,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Performans, performatyka, performatywność - żródła dyskursów, ramy znaczeń i
sprawczości kulturowej, praktyki i strategie wytwarzania wiedzy o kulturze.
Performans i performatywność jako metoda badawcza.

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

2.

Zwrot performatywny w komparatystyce kulturowej.

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

3.

Performatywne nawiązywanie relacji z kulturą współczesną - narzędzia, praktyki,
strategie.

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

4.

Sztuki performatywne i komparatystyka kulturowa w praktyce - od strategii
krytycznych po ćwiczenia z uważności.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na zaliczenie i ocenę z kursu składa się aktywny udział w
zajęciach (zaangażowanie w dyskusje), napisanie eseju
interpretacyjnego związanego z tematem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza o kulturze współczesnej

Sylabusy
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Polska (post)kolonialna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f7018bc25b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z krytyką postkolonialną, zwłaszcza z jej polskim wariantem.

C2

Przekazanie wiedzy związanej z literaturą i kulturą polską ostatnich dwóch stuleci - w ich związku z historią
i polityką.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów dotyczących relacji centro-peryferyjnych, przemocy dyskursywnej
i wyobrażeniowej w literaturze i kulturze.

C4

Uświadomienie słuchaczom istnienia tożsamościowych problemów związanych z relacjami (post)kolonialnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe założenia różnych odmian krytyki
postkolonialnej; wydarzenia z polskiej historii i kultury
związane z problematyką kolonialną i antykolonialną;
teksty polskiej literatury ukazujące zagadnienia relacji
kolonialnych oraz syndromu postkolonialnego.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W02,
PKO_K2_W04,
PKO_K2_W05,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie ustne

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie ustne

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

używać narzędzi krytyki postkolonialnej
do interpretacji tekstów literatury i kultury;
rozpoznawać relacje kolonialne wpisane w teksty
kultury i literatury.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozpoznawania mechanizmów przemocy tkwiących
w kulturze i przeciwdziałania im.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krytyka postkolonialna - skrzynka z narzędziami (wariant podstawowy)

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Postkolonializm a sprawa polska

W1, U1, K1

3.

Nowoczesność i upadek I Rzeczypospolitej

W1, U1, K1

4.

Narracje antykolonialne, cz. I Mickiewicz

W1, U1, K1

5.

Narracje antykolonialne, cz. II Słowacki

W1, U1, K1

6.

Krasiński i polska słabość

W1, U1, K1

7.

"Lalka" Bolesława Prusa i rozpoznanie polskiej peryferyjności

W1, U1, K1

8.

Henryk Sienkiewicz i polski fantazmat kolonialny

W1, U1, K1

9.

Stanisław Brzozowski polska słabość i projekt mocy

W1, U1, K1

10.

Witold Gombrowicz - pisanie z peryferii

W1, U1, K1

11.

Czesław Miłosz i Zniewolony umysł

W1, U1, K1

12.

Środkowoeuropejska słabość (Andrzej Stasiuk)

W1, U1, K1

13.

Polskie praktyki orientalizacyjne ("Wojna polsko-ruska" Doroty Masłowskiej)

W1, U1, K1

14.

Głosy z krypty: Tadeusz Konwicki - Bożena Keﬀ

W1, U1, K1

15.

Postkolonializm w dyskursie prawicy (przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza)

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe ustne sprawdzające
orientację w problematyce kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do skutecznego opanowania zagadnień związanych z przedmiotem niezbędna jest wiedza z zakresu historii Polski oraz
historii literatury polskiej XIX, XX i XXI wieku.
Obecność na zajęciach - obowiązkowa.

Sylabusy
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Literatura turecka w perspektywie światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f718726b9f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie podstaw wiedzy z zakresu literatury tureckiej i jej powiązań z literaturami światowymi

C2

zaprezentowanie krótkiego przeglądu epok w dziejach literatury tureckiej.

C3

uświadomienie roli wielokulturowości w pielęgnowaniu idei dialogu międzykulturowego i społecznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu literatury tureckiej

PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować i analizować wybrane teksty literatury
tureckiej w perspektywie komparatystycznej

PKO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pielęgnowania idei wielokulturowości i różnorodności
dziedzictwa literackiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Epoka przedislamska: źródło najbardziej rodzimych elementów kultury tureckiej.
Rola wierzeń tj. szamanizm, manicheizm, buddyzm, chrześcijaństwo. Typowe
gatunki literackie tj. destany, epitaﬁa, sutry, modlitwy.

W1, U1, K1

2.

Epoka islamska: wpływ literatur bliskowschodnich, zdominowanych przez
cywilizację islamu. Podział na literaturę dworską (przejęcie orientalnego metrum
iloczasowego i związanych z nim gatunków literackich tj. masnawi, gazel, kasyda),
ludową (baśnie, opowieści, poezja stroﬁczna, formy teatralne tj. karagöz i
meddah) i suﬁcką (mistycyzm naukowy i ludowy).

W1, U1, K1

3.

Epoka nowożytna: zwrot w stronę literatur europejskich. Wpływ reform zwanych
tanzymatem na życie kulturalno-literackie w XIX-wiecznym imperium osmańskim.
Przejęcie nowych, nieznanych wcześniej gatunków literackich tj. powieść, nowela,
dramat, esej. Panturkizm i nastroje narodowościowe w literaturze tureckiej.
Najpopularniejsze tendencje i kierunki w literaturze okresu Republiki: realizm
socjalny, egzystencjalizm i surrealizm, modernizm i postmodernizm.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Program kursu oparty jest o chronologiczny przegląd epok i okresów w
dziejach literatury tureckiej. Przed każdymi zajęciami studenci czytają
udostępnione przez wykładowcę teksty literackie (w tłumaczeniu na język
polski), a podczas zajęć uczestniczą w dyskusji nad możliwymi
interpretacjami z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w literaturze
zaliczenie na ocenę tureckiej pod wpływem literatur światowych. Obecność obowiązkowa.
Zaliczenie pisemne, sprawdzające wiedzę terminologiczno-historyczną
(znajomość wprowadzonych na zajęciach pojęć, autorów, epok i zjawisk
literackich) oraz umiejętność analizy i interpretacji omawianych podczas
zajęć lektur obowiązkowych. Skala ocen: 60%-64% = dst 65%-69% =
plus dst 70%-79% = db 80%-84% = plus db 85%-100%= bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Liberatura i jej odmiany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f722b8b5c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna przykłady rozmaitych typów relacji
werbalno-pikturalnych w literaturze współczesnej
i rozumie (między innymi) pojęcia liberatury, poezji
graﬁcznej oraz intermedium.

PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11

zaliczenie ustne

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonań analizy utworu intermedialnego z użyciem
literaturoznawczych i historyczno-artystycznych
narzędzi analizy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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opisu, analizy i interpretacji dzieł literacko-graﬁcznych
oraz do eksplikowania ich roli we współczesnej
kulturze.

K1

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
przeprowadzenie badań literaturowych

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i zakres pojęcia liberatura; terminy pokrewne i synonimiczne; tradycje i
odmiany literatury graﬁcznej.

W1

2.

Analiza wybranych tekstów literackich, polskich i obcojęzycznych,
odpowiadających wyznacznikom twórczości liberackiej.

U1

3.

Praca grupowa pod opieką prowadzącego zajęcia: wybór i opracowanie utworu
literackiego, powstałego w XX lub XXI wieku, odpowiadającego wyznacznikom
twórczości liberackiej.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ustna analiza i interpretacja oraz próba systematyki utworu liberackiego
lub intermedialnego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Kategoria arcydzieła w sztukach plastycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f74e7bda68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką arcydzielności i jej kryteriami w odniesieniu do sztuk plastycznych.

C2

Uświadomienie słuchaczom złożoności sądów dotyczących wartości estetycznych dzieł plastycznych
i zróżnicowania czynników wpływających na uzyskiwanie statusu kanonicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kształt, strukturę i znaczenie dzieł malarstwa
należących do tzw. kanonu wykształcenia
humanistycznego.

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę, esej

W2

kluczowe wyznaczniki statusu arcydzieła w ich
zmiennym przebiegu czasowym i zróżnicowaniu
geograﬁcznym.

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę, esej

W3

znaczenie takich czynników, jak dzieła literackie,
biograﬁczne, krytycznoartystyczne itp. dla
uzyskiwania przez wytwory artystyczne statusu
arcydzieł.

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę, esej

U1

krytycznie odnosić się do określonych wyznaczników
arcydzielności.

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej

U2

świadomie i w sposób przemyślany samodzielnie
dobierać zestaw cech umożliwiających opisywanie
danego arcydzieła.

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy
do sprawnego poruszania się na polu kulturowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Czym jest arcydzieło? Jakie jest znaczenie semantyczne pojęcia? Jakie kryteria
decydują o zaliczeniu dzieła sztuk plastycznych do kategorii arcydzieł? Jakie
utwory literackie można określić pojęciem arcydzieło? Jakie dzieła sztuk
plastycznych są uznane za arcydzieła?

1.

Czy w obu przypadkach kryteria są tożsame, podobne czy różne? Kto i kiedy
stworzył (tworzy?) „listę arcydzieł”? Jaki wpływ na kształtowanie się pojęcia
„arcydzieło” miały tworzone w XIX wieku wielkie muzea (Paryż, Londyn, Berlin,
Wiedeń) wystawy monograﬁczne (np. twórczości Rembrandta w 1898 roku, Hansa
Holbeina w Dreźnie w 1871 roku, malarstwa niderlandzkiego w Brugii w 1902
roku) oraz publikowane przez wybitnych historyków sztuki monograﬁe artystów
(np. Maxa Dvořáka „das Rätsel der Brüder van Eyck” – „Zagadka braci van Eyck”,
nie tłumaczona na język polski). Czy literatura – opisy dzieł sztuki w utworach
wybitnych pisarzy i publicystów (np. „Martwy Chrystus” Holbeina u
Dostojewskiego, „Oślepienie Samsona” Rembrandta u Eliasa Canettiego itp.) mają
wpływ na postrzeganie opisywanych obrazów w kategorii arcydzieł?

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Przedmiotem dyskusji będzie architektura, malarstwo, rzeźba z różnych epok – w
tym także przykłady wybrane przez studentów. Proponowana literatura to m.in.
teksty autorów starożytnych, żywoty artystów pióra nowożytnych biografów
(Giorgio Vasari, Karel van Mander), teksty krytyczne (przykładowo: „Salony”
Diderota, „Salony” Baudelaire’a, teksty Eugène Delacroix i niemieckich krytyków,
np. wpływ pism Johanna Joachima Winckelmanna na postrzeganie sztuki
starożytnej).

Sylabusy
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Spis zagadnień
1.

Dzieło sztuki – co to jest?

2.
Arcydzieło – próba zdeﬁniowania pojęcia i określenia kryteriów,
pozwalających zaklasyﬁkować dzieło sztuk plastycznych do kategorii arcydzieł.
3.
Arcydzieła u starożytnych: jakie kryteria decydowały o przynależności do
kategorii arcydzieł (w oparciu o teksty pisarzy i ﬁlozofów: m.in. Platona,
Arystotelesa, Witruwiusza, Pliniusza Starszego); tzw. „siedem cudów świata” w
starożytnej Grecji, osiągnięcia artystyczne Rzymian.
4.

Arcydzieła w epoce średniowiecza: czy katedry gotyckie to arcydzieła?

5.
Geniusze renesansu: czy kategoria „arcydzieło” odnosi się do jednego, kilku
czy całej twórczości artystów, uznanych za najwybitniejszych (Leonardo da Vinci,
Michał Anioł, Albrecht Dürer)?
6.
Wybitni malarze, rzeźbiarze, architekci (Filipo Bruneleschi, Donatello,
Gianlorenzo Bernini, Pieter Bruegel, Rembrandt van Rijn, Pieter Paul Rubens) – czy
i jakie dzieła można zaliczyć do arcydzieł?

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.
Literatura biograﬁczna, piśmiennictwo o sztuce i krytyka artystyczna jako
sposób kształtowania opinii o dziełach sztuki i ich twórcach.
8.
Czy pojęcie „arcydzieło” ma charakter uniwersalny czy też jest ograniczone
do określonej epoki, kraju, środowiska artystycznego, gatunku?
9.
Arcydzieło w muzeum: czy sposób prezentacji dzieł w muzeum może
oddziaływać na ich postrzeganie w kategorii arcydzieł?
10. Arcydzieło na wystawie: wielkie wystawy monograﬁczne XIX wieku i
współczesne.
11. Arcydzieło w literaturze (zadanie dla studentów – przykłady dzieł sztuk
plastycznych w utworach pisarzy i poetów).
12. Czy pojęcie „arcydzieło” nie jest współcześnie nieco zdewaluowane?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia: 1. Napisanie trzech krótkich esejów (3600
znaków ze spacjami): „Które dzieło sztuki z omawianych na
zajęciach jest/nie jest – moim zdaniem – arcydziełem i dlaczego?”.
zaliczenie na ocenę, esej Teksty powinny odnosić się do problematyki poruszanej w trakcie
zajęć (60 pkt.: 20 pkt. za każdy esej) 2. Aktywne uczestnictwo w
zajęciach (20 pkt.) 3. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności (20 pkt.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadząca zajęcia: dr Joanna Winiewicz-Wolska (Zamek Królewski na Wawelu)

Sylabusy
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Literatura i estetyka modernizmu. Między lekkością kaprysu a ciężarem
powagi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f75baae54b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką estetyki modernizmu (1890-1960)

C2

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu świadomości estetycznej artystów europejskiego
modernizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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powiązania interdyscyplinarne literaturoznawstwa
i estetyki: podstawowe metody analizy i interpretacji
literatury w kontekście innych sztuk

W1

PKO_K2_W02

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
zinterpretować dzieło literackie z wykorzystaniem
różnych metod i umieścić je w kontekście estetyki
modernizmu europejskiego

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
kompetentnego interpretowania zjawisk estetycznych
w kontekście komparatystyki literackiej i antropologii
kultury

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie sztuki i piękna w modernizmie.

W1, U1, K1

2.

2. Problem estetyzacji rzeczywistości i egzystencji w modernizmie europejskim.

W1, U1, K1

3.

3. Analiza wybranych kategorii estetycznych w perspektywie antropologicznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach i napisanie eseju
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Strategie słuchania najnowszej poezji (najnowsza poezja w perspektywie
sound studies)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2F0.620f764f8b413.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie studentom, jak zmiany w XX-wiecznej i XXI-wiecznej audiosferze oraz
w sposobach badania dźwięku wpłynęły na kształt i recepcję współczesnej poezji. W pierwszej części kursu
zostaną omówione kluczowe zagadnienia dla najnowszych badań nad dźwiękiem (m.in. głos, słuchanie /
słyszenie, sonic thinking, dźwięk akuzmatyczny, pejzaż dźwiękowy, sonic materialism) oraz sposoby
funkcjonowania intermedialnych realizacji literatury w kulturze audiowizualnej. Druga część kursu będzie
poświęcona interpretacji polskiej poezji najnowszej w świetle przedstawionych koncepcji rozumienia dźwięku. W
centrum uwagi znajdą się kwestie związane z pojmowaniem wiersza współczesnego jako zapisu głosu,
z praktykami doświadczania pejzaży dźwiękowych w poezji najnowszej oraz dostrzeganiem powiązań między
politycznością, dźwiękiem a poezją najnowszą.

Sylabusy

240 / 354

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody, terminologię oraz kluczowe koncepcje sound
studies stosowane w badaniu najnowszej literatury

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W10

esej

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U07

esej

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zinterpretować współczesny tekst literacki oraz
sytuację najnowszej literatury w rzeczywistości
intermedialnej w oparciu o ujęcia teoretyczne
najnowszych badań nad dźwiękiem.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, rozumie zmiany, jakie zaszły w sposobie
funkcjonowania i odbioru zjawisk audialnych,
wizualnych i audiowizualnych w kulturze XXI wieku.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zwrot audialny w kulturze: wprowadzenie do teorii badań sound studies

W1, K1

2.

Konsekwencje zwrotu audialnego dla intermedialnych realizacji literatury

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Skryptoralność – literatura jako fenomen pisma i głosu

W1, U1, K1

4.

Polityczność głosu i dźwięku w najnowszej poezji polskiej

W1, U1, K1

5.

Sposoby konstruowania pejzaży dźwiękowych w najnowszej poezji polskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody aktywizujące (np. jigsaw discussion, think-pair-share), konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach, czynne uczestnictwo w zajęciach,
esej interpretacyjny na wybrany temat powiązany z problematyką
warsztatów (od 7-10 stron)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Sylabusy

242 / 354

English for Polish Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.623af07df4222.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PKO_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

PKO_K2_U03,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
PKO_K2_U08,
ze studiowanym kierunkiem
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U8

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U9

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U10

przygotować się do procesu rekrutacji

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PKO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, U1, U4, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, U2, U4, U8, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: np.
article, review, abstract/summary (do wyboru przez prowadzących)

W2, U10, U4, U5, U7, U8,
U9, K2, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W2, U10, U3, U6, U7, U8,
U9, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, U10, U3, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
obejmujące następujące dziedziny:
literatura,
językoznawstwo,
kultura,
historia literatury,
wybrane specjalności kierunkowe.

U1, U10, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K2, K3,
K4

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.
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English for Polish Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.230.623af07e0a0d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.
Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.
Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.
Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.
Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

PKO_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PKO_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PKO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U4, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U2, U4, U5,
U9, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: np.
article, review, abstract/summary (do wyboru przez prowadzących)

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U7, U8, U9, K5

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U7, U8, U9, K2, K3,
K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U3, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
obejmujące następujące dziedziny:
literatura,
językoznawstwo,
kultura,
historia literatury,
wybrane specjalności kierunkowe.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K2,
K3, K4

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U10, K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy

251 / 354

Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1
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Seminarium magisterskie 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2C0.5cd4245d3afc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury światowej, zyskuje wiedzę
o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi

C2

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

C3

Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych
i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie literatury polskiej w kontekście literatury
światowej i w kontekście innych zjawisk kulturowych

PKO_K2_W05,
PKO_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W2

student zna teorie i metodologie dotyczące
literaturoznawstwa i językoznawstwa

PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K01,
przenoszenia w sferę praktyki zawodowej doświadczeń
PKO_K2_K02,
i umiejętności wyniesionych z intensywnej pracy
PKO_K2_K03,
badawczej w ramach seminarium
PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie pisać prace naukowe, wypowiadać się
sprawnie w mowie i w piśmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

przeprowadzenie badań literaturowych

100

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30
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przygotowanie projektu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
390

ECTS
12.0

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

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przeprowadzenie badań literaturowych

70

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Praca magisterska studenta polonistyki-komparatystyki powinna:
a. być porównawczą rozprawą naukową o charakterze analitycznointerpretacyjnym, systematyzującym, syntetyzującym 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
W1, W2, U1, K1
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.

2.

Konkretne treści kształcenia, jak również temat rozprawy, zależne są od
wybranego seminarium dotyczącego konkretnych zagadnień i epok literackich

W1, W2, U1, K1

dr hab. Jerzy Franczak
Awangarda, postawangarda, ariergarda. Rewolucyjne idee i nowatorskie praktyki
w literaturze XX i XXI wieku.

3.

Sylabusy

Na seminarium spróbujemy wypracować nieszablonowe ujęcia rewolucyjnych idei/
praktyk w literaturze, odwołując się do słowników różnych nurtów ﬁlozoﬁi, teorii
estetycznej i socjologii, historii idei i nauki. W centrum namysłu usytuujemy
najważniejsze nurty Wielkiej Awangardy (futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm,
konstruktywizm, nadrealizm), fenomeny neoawangardy (postawangardy,
transawangardy) oraz ariergardy. Szeroki zakres problemowy określą zagadnienia
takie jak: wielkie paradygmaty epokowe (modernizm i postmodernizm);
dziedzictwo oświeceniowe (idea postępu, utopia) i romantyczne (autentyczność,
oryginalność); myślenie przyszłości, historiozoﬁczne modele i katastroﬁczna
wrażliwość; rola rewolucyjnych idei (socjalizm utopijny, marksizm, anarchizm) i
doktryn politycznych (faszyzm, komunizm); polityczny i biopolityczny wymiar
awangardy (jej płeć, rasa i klasa); absurd, błazenada, karnawałowa negacja,
strategia skandalu, estetyka szoku; relacja (post)awangardy wobec kultury
masowej (kicz, kamp); artystyczne transgresje względem nowoczesnych
dyskursów prawa, ekonomii, nauki i techniki, medycyny i psychiatrii, itp.;
materialność dzieła i eksperymenty epoki cyfrowej; wywrotowe teorie i praktyki
dziś.

W1, W2, U1, K1
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dr. hab. Małgorzata Sokalska
Piosenka – odmiany, problemy badawcze i interpretacje

4.

Tematem seminarium jest piosenka – jako spadkobierczyni romantycznej pieśni i
szerzej muzyki wokalnej, a zarazem jedno z charakterystycznych zjawisk kultury
XX/XXI-wieku – w różnych jej odmianach gatunkowych, stylach muzycznych,
kształtach tekstowych i rejestrach kultury. Z jednej strony zajęcia pozwolą
zrekonstruować mapę współczesnej piosenki, w tym w jej odmianie artystycznej
(literackiej), dookreślić możliwe podziały i charakterystyczne zjawiska estetyczne
(rozpatrywane według rozmaitych kryteriów, literackich i muzycznych), z drugiej
skupią się na kwestiach metodologicznych (badania utworów słowno-muzycznych)
oraz wybranych analizach i interpretacjach. Piosenka kabaretowa, poezja
śpiewana, ballada rockowa a może piosenka hip-hopowa – każda z odmian
pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych projektów komparatystycznych,
skupionych nie tylko na badaniu relacji słowa i muzyki, ale także innych zjawisk
kultury, z którymi piosenka jest powiązana.

W1, W2, U1, K1

dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ
Literatura przełomu XIX i XX wieku w świetle najnowszych badań
5.

Seminarium poświęcone będzie próbom odczytania wybranych tekstów literatury
Młodej Polski w ramach – szeroko rozumianej – lektury wrażliwej na płeć (przede
wszystkim krytyki feministycznej, ale też gender studies, masculinities studies)
oraz innych strategii interpretacyjnych (ekokrytyka, afekty), a także konfrontacja
tych interpretacji z klasycznymi analizami. Przykłady literackie obejmować będą
zarówno poezję, jak i prozę, autorstwa zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

W1, W2, U1, K1

dr hab. Anna Pekaniec
(Auto)biograﬁe i (auto)biograﬁczność w literaturze polskiej XX i XXI wieku

6.

Sylabusy

Zasadniczym celem seminarium będzie przedstawienie i wnikliwe omówienie
rozmaitych teorii i ujęć autobiograﬁi (jako osobnego gatunku literackiego) oraz
przeanalizowanie kategorii autobiograﬁczności. Koncepcje teoretyczne, rodzime i
zagraniczne, zostaną dopasowane do konkretnych tekstów, obejmujących
szerokie spektrum gatunków, które mogą być zaliczone do literatury dokumentu
osobistego: autobiograﬁi, dzienników, pamiętników, wspomnień, zbiorów
korespondencji, esejów. Nie zostanie także pominięta teoria listu, która następnie
zostanie przełożona na zbiory korespondencji ujmowane jako specyﬁczne
powieści epistolarne. Ponadto, zostanie omówiona literatura non-ﬁction
(reportaże, biograﬁe, biograﬁe reporterskie). Możliwe będzie poszerzenie listy
zagadnień o propozycje seminarzystów.

W1, W2, U1, K1
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dr hab. Grażyna Urban-Godziek, prof. UJ
Śmierć i miłość – współistnienie wątków żałobnych i erotycznych w literaturze
europejskiej

7.

W kulturach dawnych śmierć jest szczególnie bliska miłości – zarówno tej
duchowej, jak i cielesnej. Tęsknotę zakochanego przedstawiano w kategoriach
choroby (morbus amoris w podręcznikach medycznych deﬁniowany jako oddzielna
jednostka chorobowa; por. też frazeologizm „umierać z miłości”). Miłość cielesna
była jeszcze bardziej namacalnie bliska zgonu. I nie chodzi tylko o graniczne
doznanie uniesienia wiążące się z chwilową utratą świadomości, które nazywano
la petite mort, ale też dlatego, że dla kobiet rozpoczęcie życia seksualnego, ciąża,
poród, połóg, niosły realne zagrożenie życia. W czasach, gdy śmiertelność
młodych kobiet była ogromna, rytuały ślubne przypominały te żałobne, lirykę
miłosną nierzadko adresowano do zmarłych dziewcząt, owdowiali poeci tworzyli
W1, W2, U1, K1
żałobne erotyki, a bramą, przez którą starali się złączyć z ukochaną, był sen.
Przedstawiane w liryce senne rojenia i spotkania we śnie, nierzadko bardzo
sensualne, będą również istotnym przedmiotem naszej reﬂeksji.
W programie zajęć będziemy się koncentrować na literaturze od
starożytności do wieku XVII (najważniejsi dla tematu autorzy: Dante, Francesco
Petrarca, Giovanni Pontano, Jan Kochanowski, Giambattista Marino, Jan Andrzej
Morsztyn). Będzie to w gruncie rzeczy wędrówka przez historię europejskiej liryki
miłosnej, poznamy też cechy i funkcje literatury żałobnej.
Zdobywszy takie podstawy Studenci będą mogli przygotowywać prace
magisterskie również z literatury epok późniejszych, zwłaszcza romantyzmu.
Chętnie widziane ujęcia komparatystyczne. Preferowane prace z literatury dawnej
i poezji lirycznej. Prace staropolskie mogą też dotyczyć innych tematów.
Program będzie modyﬁkowany stosownie do potrzeb Seminarzystów.
Prof. dr hab. Anna Łebkowska
Granice poznania, wymiary empatii. Literatura XX i XXI wieku

8.

Przedmiotem spotkań będą różne rozumienia kategorii empatii w dyskursie
ﬁlozoﬁcznym i antropologiczno-kulturowym, w jej wymiarze epistemologicznym,
metaﬁzycznym, etycznym i estetycznym (m.in. w perspektywie genderowej, a
także w powiązaniu z dyskursem maladycznym). Interesować nas też będą
kwestie poznania i empatyczności ujmowane w perspektywie biohumanizmu. W
centrum naszych rozważań znajdą się literackie sposoby problematyzowania tych
zagadnień, seminarium będzie bowiem prowadzone w oparciu o literaturę XX i
XXI w., zwłaszcza epikę (z uwzględnieniem prozy sf), a także w oparciu o lirykę.
Będziemy zwracać uwagę m.in. na zagadnienia cielesności/duchowości, zmysłów,
afektów i emocji. Rozważania w trakcie spotkań prowadzić będą od kategorii
współodczuwania i uważności do biohumanistycznego splątania (entanglement) i
zarazem od podmiotu osobnego do osmotycznego.

W1, W2, U1, K1

Założeniem seminarium jest opracowanie - indywidualnie ze studentami tematów prac magisterskich, a następnie, w trakcie spotkań seminaryjnych i
konsultacji, przedstawianie przez studentów promotorowi poszczególnych etapów
i postępów w ich powstawaniu. Wprawdzie tematy prac magisterskich nie zostaną
ograniczone do problematyki analizowanej na seminarium, wiązać się mogą
bowiem z szeroko pojętymi zagadnieniami literatury XX i XXI wieku, jednakże
celem spotkań będzie pogłębianie wiedzy zakresie problematyki
zasygnalizowanej w temacie seminarium.

Sylabusy
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prof. dr hab. Roman Dąbrowski
"Próg naszej współczesności". Meandry oświeconego rozumu: między ortodoksją,
deizmem i ateizmem

9.

Przedmiotem seminarium będą wybrane problemy z zakresu literackich, a
częściowo i ﬁlozoﬁcznych, świadectw fermentu intelektualnego, jaki cywilizacja
oświecenia wprowadziła w sferze poglądów, postaw i wrażliwości religijnej.
Szczególna uwaga skupi się na tych ich aspektach, które pokazują przemiany w
kierunku nowoczesności, a w dalszej perspektywie ułatwiają zrozumienie korzeni
niektórych zjawisk kultury współczesnej. Obok wybranych polemik dotyczących
zagadnień światopoglądowych przedmiotem zainteresowania staną się m.in.
teksty, polskie i obce, ilustrujące wpływ nowego, zmieniającego się, klimatu
duchowego na sposób wyrażania ortodoksyjnych treści religijnych, następnie
postaw deistycznych (w różnych wersjach) czy ateistycznych i – w sferze
obyczajowości – libertyńskich. Kwestie te omawiane będą częściowo w kontekście
niektórych koncepcji antropologicznych, etycznych, a także estetycznych.

W1, W2, U1, K1

Prace magisterskie mogą dotyczyć różnych, nie tylko związanych z tematem
seminarium, zagadnień literatury oświeceniowej, ew., innych kwestii (np. z
literatury romantyzmu, szczególnie twórczości J. Słowackiego, komizmu, reﬂeksji
estetycznoliterackiej).
dr hab. Anita Całek

10.

Sylabusy

Literatura jako tworzenie światów: podróże wyobrażone – fantastyka – metaﬁkcja
Seminarium będzie poświęcone literaturze, która – dysponując różnymi
konwencjami gatunkowymi – prowadzi do powstawania nowych światów:
ﬁkcyjnych, fantastycznych, alternatywnych, utopijnych, retellingowych czy
transﬁkcjonalnych. W analizie tekstów pomocne będą teorie, formułowane w
obrębie różnych tradycji badawczych, najczęściej zakładających
interdyscyplinarne oddziaływanie ujęć: od teorii światów możliwych poprzez ideę
wtórnej rzeczywistości, transﬁkcjonalną przestrzeń czy tekst ujmowany jako
eksperyment myślowy, warsztat modelarski lub też wyraz odwiecznych pragnień
człowieka. W zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium
weźmiemy na warsztat utwory napisane w różnych konwencjach i epokach – lista
lektur zostanie doprecyzowana podczas pierwszych zajęć.

W1, W2, U1, K1

259 / 354

dr hab. Grzegorz Zając
Świat (wciąż) nieoświecony – przesądy, uprzedzenia, strachy... w polskiej powieści
dawnej i niedawnej

11.

Tematyka seminarium będzie koncentrowała się wokół zagadnień podejmowanych
przez rodzime powieściopisarstwo od samych jego początków, to znaczy od
momentu wyodrębnienia się powieści jako odmiennego względem romansu
(nawet jeśli długo jeszcze niewystępującego pod swoją nazwą) gatunku prozy
ﬁkcjonalnej, co nastąpiło w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia. Za sprawą
Ignacego Krasickiego (jako autora Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków, a
zwłaszcza Historii) i jego późnooświeceniowych następców – przede wszystkim
Juliana Ursyna Niemcewicza (m. in. Lejbe i Siora) oraz Stanisława Kostki
Potockiego (Podróż do Ciemnogrodu) – również powieść wpisywała się w
kulturową ofensywę, będącą udziałem wielu myślicieli i twórców tamtego okresu,
niezależnie od ich zróżnicowanej przynależności środowiskowej bądź odmiennych
wyborów literackich czy estetycznych. Celem tych poczynań było
przemodelowanie świadomości Polaków, a to oznaczało też uczynienie ich
sposobu postępowania i reagowania na rzeczywistość bliższym temu, co wynika z
W1, W2, U1, K1
trzeźwości sądu, jest oparte na obserwacji i wiedzy, pozwala odbierać świat w jego
złożoności. Nie tylko ówczesne realia, ale też kolejne dekady i stulecia miały
jednak pokazać, że podobne procesy natraﬁają na poważne przeszkody także ze
względu na tkwiącą w naturze ludzkiej, a przy tym podsycaną często za sprawą
różnego typu manipulacji czy przekazów o charakterze propagandowym,
skłonność do ulegania przesądom, kierowania się uprzedzeniami, poddawania się
presji wyimaginowanych zagrożeń. Powieść jako forma literacka, której tożsamość
określił niegdyś realizm, nie mogła przechodzić na przestrzeni ostatnich dwustu
lat obojętnie wobec tego, że społeczeństwo ludzi oświeconych (czytaj:
samodzielnie myślących) pozostawało przez cały ten czas niezrealizowaną
(niemożliwą do zrealizowania?) wizją przedstawicieli wieku świateł. Rozmaite
ujęcia tego problemu, jego historyczne, społeczne i psychologiczne
uwarunkowania przybliżyć ma omawiana podczas kolejnych zajęć lektura utworów
powieściowych autorstwa pisarzy różnych epok (sięgających przy tym po różne
konwencje i odmiany gatunkowe) – od tych wymienionych wyżej, przez twórców
doby romantyzmu i pozytywizmu (m.in.: S. Goszczyński, L. Sztyrmer, J. I.
Kraszewski, J. Dzierzkowski, W. Łoziński, E. Orzeszkowa), po reprezentantów prozy
współczesnej, zarówno dwudziestowiecznej, jak i najnowszej (m.in.: W.
Gombrowicz, M. Hłasko, R. Ligocka, S. Twardoch, Z. Miłoszewski, B. Wildstein).
dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Literatura i krytyka wobec współczesności
W związku z moimi zainteresowaniami badawczymi proponuję następujące pola
problemowe:
- światopoglądy i teorie interpretacyjne fundujące oczekiwania wobec literatury
- strategie krytyczne
- programy i projekty oraz mody literackie (tematy, gatunki, „nurty”, style)

12.

W1, W2, U1, K1
- komunikacyjne i ekonomiczne warunki funkcjonowania literatury
Przegląd różnych perspektyw, z których analizować można relacje między
wyzwaniami współczesności i literaturą pozwoli Uczestniczkom i Uczestnikom
seminarium na głębsze poznanie i wybór narzędzi metodologicznych do
samodzielnych analiz wybranych zagadnień i tekstów literackich. Przedmiotem
naszych zainteresowań będzie przede wszystkim literatura i krytyka ostatniego
trzydziestolecia, ale – zgodnie z tematem seminarium - możliwe jest poszerzenie
listy lektur o literaturę XX wieku. Szczegółowa lista zagadnień i tekstów literackich
zostanie opracowana w pierwszych miesiącach zajęć, zgodnie z
zainteresowaniami i potrzebami oraz projektami przygotowywanych w ramach
seminarium prac magisterskich.
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dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN
Nowinki i mody metodologiczne we współczesnym przekładoznawstwie literackokulturowym

13.

Intensywne przemiany współczesnego przekładoznawstwa od „zwrotu
kulturowego” po „zwrot translacyjny” w badaniach kulturowych powodowały
istotne rewizje pojęcia przekładu nie tylko jako uniwersalnej, podstawowej
praktyki kulturowej, ale także kluczowej metakategorii analitycznej przydatnej do
opisu aktywności międzykulturowej. Kolejne wolty metodologiczne: m.in. „zwrot
twórczy”, „zwrot na zewnątrz”, nowo powstające transdyscyplinarne studia nad
„post-przekładem” i „badania tłumaczoznawcze” (np. w odmianie inspirowanej
W1, W2, U1, K1
przez „zwrot archiwistyczny”) znacząco wyostrzyły wrażliwość teoretyków
przekładu na zagadnienia podmiotowej percepcji sztuki, artystycznej
indywidualności, inwencyjności i autonomii tłumacza. Także zwroty zachodzące
we współczesnych badaniach kulturowych: performatywny, reﬂeksyjny,
przestrzenny, cielesny, medialny, ikoniczny, cyfrowy, posthumanistyczny skłaniają
przekładoznawców do aktywnego krytycyzmu wobec przyjętych koncepcji języka,
znaczenia, ekwiwalencji, literackości, ujawniając nieprzewidywane zależności i
ukryte wymiary tłumaczenia i skupionej wokół niego reﬂeksji badawczej.
Tematem naszych rozważań będą m.in. takie nowinki i mody metodologiczne we
współczesnym przekładoznawstwie literacko-kulturowym, jak somatyka
przekładu, ekologia przekładu i nieantropocentryczne (biosemiotyczne) koncepcje
tłumaczenia. Serdecznie zapraszam.
prof. Magdalena Heydel

14.

Historia przekładu, przekład w historii
Badania nad historią przekładu to ważny i dynamicznie się rozwijający obszar
badań przekładoznawczych, blisko sąsiadujący z historią literatury rodzimej,
komparatystyką literacką, socjologią literatury, kulturoznawstwem, a wreszcie i
historią. Seminarium poświęcone wielorakim aspektom historii przekładu ze
szczególnym uwzględnieniem historii tłumaczy oraz badań archiwalnych będzie
ściśle związane z prowadzonym w Centrum Badań Przekładoznawczych projektem
badawczym pt. Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczośc w literaturze polskiej
po 1918 roku. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uczestnictwa w pracach
projektowych, a powstające prace magisterskie zostaną, w miarę ich tematyki i
wartości naukowej, uwzględnione jako wyniki prac badawczych.

W1, W2, U1, K1

dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ
Śledztwo i literatura, czyli o tym, jak rozum dotyka ciała w prozie kryminalnej

15.

Seminarium będzie poświęcone prozie kryminalnej uznawanej za dyskurs, w
którym śledztwo łączy się z literaturą, co oznacza, że tropy są środkami
literackimi, a zarazem poszlakami wiodącymi od ukrycia zbrodni do rozwiązania
zagadki kryminalnej. Tym samym nie tylko stykają się tutaj osobne domeny
kulturowe: literackie i pozaliterackie (kryminologia, wiktymologia, prawo), ale też
wchodzą w interakcje ciało i rozum, często sobie przeciwstawiane. Właśnie ten
nieoczywisty związek będzie głównym tematem seminarium, podejmowanym w
różnych aspektach. Tego, jak literatura staje się zapisem skoncentrowania
racjonalnych procedur wokół corpus delicti, a także tego, jak ﬁgury logiczne,
pobudzając rozumowanie, oddziałują na cielesność czytelnika. Taka złożona
sprawczość rozpatrywana będzie w ujęciu komparatystycznym, w prozie
kryminalnej z różnych kręgów kulturowych i w różnych jej odmianach
(sensacyjnej, detektywistycznej, crime noir, postkolonialnej, antykryminale).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę student powinien zaprezentować rozdział pracy dyplomowej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
student powinien złożyć zaaprobowaną przez promotora pracę
magisterską

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komparatysta powinen wybrać seminarium literaturoznawcze na Wydziale Polonistyki UJ, praca dyplomowa powinna mieć
charakter komparatystyczny. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Warsztaty krytyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.5cc6f770cc2e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studentka/student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień
pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności

C2

Studentka/student jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym
procesie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

PKO_K2_W04,
PKO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04

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,
szkicu krytycznego)

PKO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do zajęć

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

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, przedstawiciele i
przedstawicielki oraz środowiska literackie).

W1, U1, K1

Sylabusy
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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).

2.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Literatura i psychologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.1585909948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami
kulturowymi, - zna i umie zastosować w praktyce metody interpretacji tekstów literackich w ujęciu
porównawczym, wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami
muzycznymi i plastycznymi, - ma świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych i kulturalnych, - posiada umiejętność samodzielnego
przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności,
w języku polskim i obcym, - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy
w tym procesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawowe pojęcia i deﬁnicje z zakresu psychologii
osobowości, psychologii społecznej, psychologii
pamięci i uczenia się, psychologii emocji i motywacji,
psychopatologii, historii psychologii oraz ich
powiązanie z konkretnymi teoriami literatury;

W2

- wpływ konkretnych teorii osobowości na wyobrażenia
i sposoby tworzenia wiarygodnych bohaterów
PKO_K2_W03,
literackich (ich sylwetek psychologicznych,
PKO_K2_W07
motywowania ich działań i decyzji) oraz środowiska
społecznego w danej epoce lub danym nurcie
literackim;

zaliczenie ustne

W3

- zasady używania teorii psychologicznych w analizie
dzieła literackiego, uwarunkowania ich stosowania
oraz ograniczenia, jakie niesie ze sobą używanie
metodologii nauk społecznych w odniesieniu do dzieła
literackiego;

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie pisemne

W4

- podstawowe teorie twórczości, wiążące zagadnienia
psychologiczne z uwarunkowaniami oraz powstaniem
konkretnych dzieł literackich (oraz ewentualnie
utworów reprezentujących inne dziedziny twórczości);

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie pisemne

U1

- nazwać i określić daną koncepcję psychologiczną,
gdy w utworze literackim pojawiają się
charakterystyczne założenia lub stwierdzenia
wskazujące na przywołanie konkretnej teorii
(osobowości czy motywacji);

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

- uwzględnić w interpretacji dzieła literackiego
kontekst psychologiczny, wskazując źródła wyobrażeń
na temat psychologii danej postaci literackiej
(osobowości, motywacji, psychopatologii,
uwarunkowań społecznych) w założeniach konkretnej
teorii psychologicznej;

PKO_K2_U02

zaliczenie ustne

U3

- uwzględnić w analizie dzieła literackiego kontekst
antropologiczny zarówno tworzonego dzieła (bez
popełniania błędów biograﬁzmu i psychologizmu), jak
i pozostawione w nim ślady podmiotowości twórcy
(odwołując się do rozmaitych literaturoznawczych
koncepcji podmiotu twórczego);

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04

zaliczenie ustne

K1

- świadomego wykorzystywania teorii
psychologicznych do lepszego i bardziej pogłębionego
wyjaśniania zjawisk indywidualnych i społecznych
omawianych w dziełach literackich;

PKO_K2_K02

zaliczenie ustne

K2

- dociekania swoich własnych podstaw poznania,
wynikających z przyjmowania określonych założeń
teoretycznych na temat człowieka, jego osobowości
i przyczyn oraz motywacji jego zachowań, co pozwala
mu ograniczyć wpływ tzw. "ukrytych teorii
osobowości" w procesach wnioskowania i tworzenia
założeń antropologicznych własnych analiz;

PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07

zaliczenie ustne

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

- lepszego rozumienia rozmaitych uwarunkowań
poznawania człowieka i uzasadniania jego
różnorodnych zachowań, dzięki czemu jest lepiej
przygotowany do współdziałania z innymi osobawmi
niezależnie od istniejących różnic kulturowych czy
reprezentowania przez nich odmiennych wartości;

PKO_K2_K08

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Klasyczne teorie osobowości (introspekcjonizm, psychoanaliza i neopsychoanaliza,
behawioryzm, psychologia humanistyczna, logoterapia): ich podstawowe
W1, W2, U1, U2, K1
założenia, wpływ na dzieła literackie oraz rozwój teorii literatury.

2.

Współczesne teorie psychologiczne z punktu widzenia literaturoznawstwa (teorie
motywacji, pamięci, emocji, psychologia społeczna, psychopatologia, psychologia
twórczości), także jako źródła inspiracji literatury polskiej i światowej.

W3, W4, U2, K2, K3

3.

Podmiot - narrator - bohater: osoby i osobowości w literaturze (ujęcie
komparatystyczne i psychologiczne).

W1, W2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność na zajęciach i aktywny udział obejmujący
przygotowanie do nich oraz dyskusję (dopuszczalne 2
nieobecności) - zaliczenie kolokwium pisemnego, obejmującego
zagadnienia omówione na wykładzie; - rozmowa podsumowująca
wyniki kolokwium pisemnego, dodatkowo obejmująca jeden
wybrany literacki przykład wykorzystania problematyki
psychologicznej z wybranego zakresu (psychologii osobowości,
emocji, motywacji, pamięci, twórczości, społecznej,
psychopatologii).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obowiązkowy dla studentów II roku polonistyki-komparatystyki (studia II stopnia)

Sylabusy
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Literatura obca: włoska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2C0.5cc6f77230c86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

C4

Student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia oryginalnych wystąpień pisemnych
i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową wiedzę w zakresie
periodyzacji literatury włoskiej w kontekście
piśmiennictwa europejskiego. Zna najważniejszych
przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury włoskiej
poszczególnych epok i okresów literackich, rozumie
sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej
epoki.

PKO_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

zna dokonania artystyczne wybranych twórców
literatury włoskiej. Ponadto zna na poziomie
podstawowym historię literatury włoskiej, umie
osadzić ją w kontekście literatury powszechnej.

PKO_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

student zna podstawowe metody interpretacji tekstów
literackich. Potraﬁ więc zinterpretować dany utwór
literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograﬁcznym.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

student posiada umiejętność samodzielnego
przygotowania i prezentacji wystąpień pisemnych
i ustnych na temat relacji literackich i kultury
duchowej oraz materialnej poszczególnych epok.
Ponadto analizuje, interpretuje i porównuje w mowie
i piśmie włoskie teksty literackie w polskich
przekładach.

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PKO_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość znaczenia literatury i kultury
włoskiej dla literatury i kultury polskiej i europejskiej,
potraﬁ ocenić ich rolę w kształtowaniu dziedzictwa
kulturowego świata.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
61

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Cykl spotkań ukazujących historię literatury włoskiej przez pryzmat dzieł
znaczących dla poszczególnych faz rozwoju piśmiennictwa Italii, a także
odgrywających szczególną rolę w dziejach literatury i kultury europejskiej.
Program kursu uwzględnia problematykę literatury XX i XXI wieku.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z konkretnymi dziełami literatury włoskiej
oraz ich kontekstem kulturowym (m. in. fenomenem tzw. cantautori,
ekranizacjami literatury włoskiej).

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Towarzysząca krytycznej analizie i interpretacji teksów reﬂeksja obejmuje, m. in.,
zarys dziejów twórczości autorów omawianych dzieł oraz historię ich recepcji.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego (po 2. semestrze)
jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).
Zaliczenie: obecność i aktywny udział w zajęciach, udzielenie 51%
poprawnych odpowiedzi w teście końcowym ze znajomości problematyki
poruszanej na zajęciach oraz lektur. Aby wynik testu mógł być
potraktowany jako ocena z egzaminu, należy uzyskać minimum 60 %
punktów.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego (po 2.
semestrze) jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności w semestrze). Zaliczenie: obecność i aktywny udział
w zajęciach, udzielenie 51% poprawnych odpowiedzi w teście
końcowym ze znajomości problematyki poruszanej na zajęciach
oraz lektur. Aby wynik testu mógł być potraktowany jako ocena z
egzaminu, należy uzyskać minimum 60 % punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla osób lubiących czytać, zainteresowanych literaturą i kulturą włoską. Aby podejść do egzaminu, trzeba uzyskać
zaliczenie z przedmiotu i poznać lektury z podanej na I zajęciach kursu listy.

Sylabusy
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Literatura obca: litewska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2C0.5cc6f7724d418.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy o historii literatury polskiej w jej powiązaniu z literaturą Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz Litwy.

C2

Uświadomienie studentom - przyszłym nauczycielom specyﬁki niektórych nurtów w literaturze i kulturze Polski,
biorącej się ze związków historycznych w dzisiejszą Litwą.

C3

Zapoznanie studentów z najnowszymi tendencjami w badaniach nad wielojęzycznością i dwujęzycznością
w literaturze Polski i Litwy.

C4

Przygotowanie studentów do kreatywnego korzystania z rożnego rodzaju tekstów kultury i wypracowanie
zdolności rozumienia różnic w spojrzeniu na te same teksty kultury (w tym literaturę piękną) w kulturze polskiej
i naszych wschodnich sąsiadów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

relacje pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi
PKO_K2_W07,
i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie
PKO_K2_W11,
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych,
PKO_K2_W12
zwłaszcza literaturoznawstwa i nauk historycznych.

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

literaturę i kulturę WXL oraz Litwy w ujęciu
komparatystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem
literatury polskiej.

PKO_K2_W12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok
piśmiennictwa i historii literatury Litwy oraz określić
ich dominanty, a także odnieść je do periodyzacji
piśmiennictwa i historii literatury polskiej. Potraﬁ także
zinterpretować litewski tekst literacki (w polskim
przekładzie), umieścić go w kontekście kulturowym,
historycznym, polityczno-społecznym,
antropologicznym.

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych,
samodzielnie wykrywać i wskazywać relacje
genetyczne i typologiczne pomiędzy polskimi
i litewskimi tekstami literackimi oraz tekstami kultury,
formułować problemy badawcze, jak również potraﬁ
twórczo wykorzystywać znajomość literatury litewskiej
oraz metodologii komparatystycznych w formułowaniu
hipotez interpretacyjnych w mowie i w piśmie.

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

sprostania wymaganiom stawianym przez rynek
pracy, zarówno w instytucjach edukacyjnych,
instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach
o charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje)
lub instytucjach non-proﬁt, zwłaszcza takich, gdzie
wymagana jest wiedza o kontaktach polsko-litewskich
(w przeszłości i teraźniejszości), a także zrozumienie
dla kształtujących je procesów historycznych,
społecznych i kulturowych.
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K2

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między
rozmaitymi dziedzinami sztuki w Polsce i w Litwie oraz
specyﬁkę kultury polskiej i litewskiej do oceny zjawisk
kultury, jak również rozpoznaje wartości, jakie niesie
z sobą różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze
i sztuce.

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zastrzeżenie dla wszystkich tematów: prowadzący zastrzega sobie możliwość
niezrealizowania któregoś z tematów lub dodania tematu, którego nie ma na
liście, a także możliwość zapraszania w ramach kursu wykładowców z uczelni
litewskich.
Źródła litewskiej tożsamości i kultury narodowej. (1) Język litewski – systematyka,
dialekty, badania nad językiem litewskim w XVII–XX w.; status j. litewskiego w
kulturze litewskiej od średniowiecza do współczesności. Piśmiennictwo w języku
litewskim – periodyzacja. (2) Folklor i jego rola w literaturze litewskiej (dainy,
raudy, podania i baśnie). (3) Początki piśmiennictwa na Litwie: listy Giedymina,
historiograﬁa, statuty. Wielojęzyczność w WXL. Litewski mit etnogenetyczny.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Literatura dawna. (1) Reformacja i renesans – protestantyzm na Litwie; pierwsze
druki w języku litewskim (Mosvidius). (2) M. Dauksza, K. Szyrwid, jezuici –
katolicyzm a piśmiennictwo w języku litewskim. Barok wileński. (3) Metai K.
Donelaitisa – początki literatury pięknej w języku litewskim.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Literatura XIX wieku. Dwujęzyczność polsko-litewska. (1) A. Drozdowski-Strazdas i
inni poeci dwujęzyczni – w kręgu oddziaływania Uniwersytetu Wileńskiego. (2) Sz.
Dowkont – historiograﬁa romantyczna a litewskie mity narodowe. (3) Okres
międzypowstaniowy. W. Iwiński – kalendarze gospodarskie; M. Akelaitis –
W1, W2, U1, U2, K1, K2
literatura dydaktyczna i polityczna; M. Wołonczewski – rola Kościoła katolickiego w
kształtowaniu piśmiennictwa litewskiego; twórczość dwujęzyczna – E. J. Daukša, K.
Praniauskaitė. (4) A. Baranauskas – twórczość polsko- i litewskojęzyczna, jego rola
społeczna.

4.

Literatura w okresie litewskiego odrodzenia narodowego. Od dwujęzyczności do
jednojęzyczności. Pojęcie języka i literatury narodowej. (1) „Aušra“ i „Varpas“.
Maironis i V. Kudrika – literatura rozkwitu odrodzenia narodowego. (2) Litewska
literatura realistyczna i historyczna (m.in. Žemaitė, V. Pietaris).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Wczesny modernizm w literaturze i kulturze litewskiej. (1) M.K. Čiurlionis i
środowisko wileńsko-warszawsko-krakowskie – modernizacja literatury.
Symbolizm V. Mykolaitisa-Putinasa, I. Šeiniusa, B. Sruogi. (2) Wilno na początku
XX wieku – miasto kilku kultur narodowych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Literatura okresu międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu
historycznego i polsko-litewskiego sporu o Wilno. (1) Międzywojnie – prawdziwy
koniec WXL (m.in. wybory narodowe i obywatelskie, np. M. Römer, G. Narutowicz,
K. Skirmuntt)? (2) (Litewskie) Kowno a (polskie) Wilno – środowiska literackie
(Cztery wiatry, Trzeci Front, Granit; almanachy wileńskie). (3) Międzywojenne
Kowno – między sztuką a polityką (m.in. P. Repšys).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Literatura okresu wojny i powojenna (do 1990 r.). (1) Wojna i po wojnie – „wielka
emigracja” czy socrealizm (V. Mačernis, S. Nėris, J. Aistis, B. Brazdžionis i in.).
Proza obozowa B. Sruogi. (2) Wychodźstwo. Poezja grup žemininkai-lankininkai
oraz bežemių karta; twórczość A. Škėmy; współpraca z Cz. Miłoszem; Jonas Mekas
–
litewski uchodźca a kultura amerykańska l. 60. Poezja i eseistyka T. Venclovy. (3)
Literatura krajowa – od socrealizmu (E. Mieželaitis) do względnej wolności słowa
(m.in. J. Marcinkevičius, M. Martinaitis, J. Vaičiūnaitė, T. Venclova). „Nurt wiejski” a
europeizacja literatury litewskiej (m.in. J. Avyžius, R. Granauskas).
(4) Litewska „literatura kobieca” i „literatura miejska” (m.in. J. Vaičiūnaitė, J.
Ivanauskaitė, J. Kunčinas). (5) Litewski „realizm magiczny” (S. T. Kondrotas).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Literatura najnowsza. (1) Modernizm i postmodernizm w literaturze litewskiej
(m.in. S. Geda, S. Parulskis, A. Marčėnas, M. Ivaškevičius, H. Kunčius, R. Šerelytė,
J. Ivanauskaitė, M. Mačėrnis). (2) Wilno w literaturze 2. poł. XX w. Autoportret
Litwinów (m.in. R. Gavelis, S. Parulskis). (3) Literatura „rozliczeniowa” (gł. dot.
historii najnowszej i kwestii narodowościowych oraz interpretacji litewskich
wielkich narracji; m.in. M. Ivaškevičius).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) zaliczenie kolokwium
pisemnego po I semestrze (test wyboru na podstawie materiałów z
wykładów, min. 51% do zal.) oraz 2) zdanie egzaminu ustnego w sesji
zaliczenie na ocenę
letniej (materiał z wykładów, lektury obowiązkowe i uzupełniające).
Student w czasie egzaminu może mieć teksty lektur obowiązkowych oraz
wybranych lektur uzupełniających.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) zaliczenie kolokwium pisemnego
po I semestrze (test wyboru na podstawie materiałów z wykładów, min.
51% do zal.) oraz 2) zdanie egzaminu ustnego w sesji letniej (materiał z
wykładów, lektury obowiązkowe i uzupełniające). Student w czasie
egzaminu może mieć teksty lektur obowiązkowych oraz wybranych lektur
uzupełniających.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Literatura obca: francuska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2C0.5cc6f7726a41c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu literatury francuskiej

PKO_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

student rozumie powiązania zjawisk kulturowych
i literackich na przestrzeni wieków

PKO_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

student samodzielnie analizuje zjawiska literackie

PKO_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PKO_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie potraﬁ rozpoznać procesy literackie
występujące w piśmiennictwie francuskim
na przestrzeni wieków.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

reﬂeksji w zakresie poszczególnych dzieł literackich
w każdej z omawianych epok

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

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

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład ( 60 godzin) poświęcony jest przemianom literatury francuskiej od
średniowiecza do czasów współczesnych, głównie z punktu widzenia ewolucji
gatunków narracyjnych i dramatycznych i przy uwzględnieniu porządku
chronologicznego poszczególnych epok.W odniesieniu do gatunków narracyjnych
omówione zostaną warunki powstania romansu w XII wieku i jego stopniowe
dojrzewanie przez wieki do formy nowoczesnej powieści w wieku XIX oraz, w
wieku XX, powstawanie jej różnorodnych typów. Podobnie w odniesieniu do
dramatu: od najstarszych tekstów pisanych dla teatru liturgicznego w wieku XII,
poprzez średniowieczne teksty świeckie ( XV wiek), komedie i tragedie
renesansowe, kształtowanie się regularnego dramatu klasycznego w wieku XVII i
jego kontynuacja oraz kontestacja w dwu wiekach następnych, aż po
eksperymentalny dramat i teatr XX wieku. Gatunki liryczne będą uzupełniać
szersze omówienia dwu głównych, choć w niektórych przypadkach ( np. poezji
doby symbolizmu ) nacisk położony zostanie właśnie na ich znaczenie. Każda
epoka zostanie omówiona z punktu widzenia jej specyﬁki, dominujących w niej
tendencji artystycznych oraz związku twórczości literackiej z przemianami
świadomości społecznej, zaś omówienie poszczególnych dzieł, najbardziej
charakterystycznych w danych czasach, będzie stanowić wielobarwną ilustrację
prezentowanych zjawisk. Wykład kończy egzamin pisemny.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące literatury europejskiej

Sylabusy
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Literatura obca: amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2C0.5cc6f77286a7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi

C2

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

C3

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna literaturę i kulturę Stanów Zjednoczonych
(w tym wybrane zjawiska w stopniu zaawansowanym)
w zestawieniu z kulturą europejską i polską.

PKO_K2_W12

zaliczenie pisemne

PKO_K2_U04

zaliczenie pisemne

PKO_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych,
odnosząc je do określonych zjawisk z zakresu kultury
i literatury Stanów Zjednoczonych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce
w ramach udziału w międzynarodowej wymianie
literackiej i kulturowej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład dotyczy literatury dzisiejszych Stanów Zjednoczonych od czasów
kolonialnych do XXI wieku. W trakcie zajęć omawiane będą kluczowe nurty i grupy
literackie, najważniejsze problemy i tematy literatury i kultury Stanów
Zjednoczonych, sylwetki niektórych twórców oraz wybrane dzieła literackie.
Literatura amerykańska będzie omawiana na szerokim tle społecznym i
kulturowym, z uwzględnieniem równoległych wydarzeń w świecie literackim
Europy. W trakcie kursu będą stawiane pytania o pojęcia takie, jak "literatura
narodowa", i o możliwość ich stosowania w kontekście amerykańskim. Istotnym
kontekstem będą polskie tłumaczenia literatury amerykańskiej.

W1, U1, K1

2.

W trakcie wykładów omówione zostaną między innymi takie zagadnienia, jak:
1. Historia Stanów Zjednoczonych.
2. Początki literatury amerykańskiej.
3. Oświecenie w Stanach Zjednoczonych.
4. Romantyzm i literatura amerykańska.
5. Transcendentalizm.
6. Amerykański modernizm.
7. Stracone pokolenie.
8. Amerykańska literatura reportażowa - od XIX wieku po gonzo.
9. Proza XX wieku - między realizmem a postmodernizmem.
10. Literatura czarnej Ameryki.
11. Mniejszości etniczne w literaturze amerykańskiej.
12 Główne nurty rozwojowe poezji, dramatu i prozy amerykańskiej.
13. Sylwetki najważniejszych twórców literatury amerykańskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zdanie
egzaminu. 1. Dopuszczalne są nie więcej 2 nieobecności w semestrze,
niezależnie od tego, czy są one usprawiedliwione czy nie; dodatkowe
nieobecności wymagają zaliczenia opuszczonego materiału w formie
ustnego kolokwium. 2. Egzamin składa się z dwóch części. a/. Część
pierwsza odbywa się w formie pisemnej na koniec I semestru i obejmuje
materiał z zajęć z tego semestru, a także lektury uzgodnione ze
studentami jako lektury obowiązkowe na początku semestru. Należy
zdobyć minimum 51% punktów, ocena z tej części egzaminu jest oceną
zaliczenie pisemne
zaliczeniową za pierwszy semestr. b/. Część druga odbywa się w formie
pisemnej na koniec II semestru i obejmuje materiał z zajęć z tego
semestru, a także lektury uzgodnione ze studentami jako lektury
obowiązkowe na początku semestru. Należy zdobyć minimum 51%
punktów. Jeśli protokół zaliczeniowy będzie przewidywał konieczność
wpisania osobnej oceny zaliczeniowej za II semestr i osobnej oceny z
egzaminu, ocena z tej części egzaminu jest oceną zaliczeniową za drugi
semestr. c/. Ocena końcowa z całego przedmiotu jest obliczana na
podstawie liczby punktów uzyskanych łącznie z obu części egzaminu.
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Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zdanie
egzaminu. 1. Dopuszczalne są nie więcej 2 nieobecności w semestrze,
niezależnie od tego, czy są one usprawiedliwione czy nie; dodatkowe
nieobecności wymagają zaliczenia opuszczonego materiału w formie
ustnego kolokwium. 2. Egzamin składa się z dwóch części. a/. Część
pierwsza odbywa się w formie pisemnej na koniec I semestru i obejmuje
materiał z zajęć z tego semestru, a także lektury uzgodnione ze
studentami jako lektury obowiązkowe na początku semestru. Należy
zdobyć minimum 51% punktów, ocena z tej części egzaminu jest oceną
zaliczenie pisemne
zaliczeniową za pierwszy semestr. b/. Część druga odbywa się w formie
pisemnej na koniec II semestru i obejmuje materiał z zajęć z tego
semestru, a także lektury uzgodnione ze studentami jako lektury
obowiązkowe na początku semestru. Należy zdobyć minimum 51%
punktów. Jeśli protokół zaliczeniowy będzie przewidywał konieczność
wpisania osobnej oceny zaliczeniowej za II semestr i osobnej oceny z
egzaminu, ocena z tej części egzaminu jest oceną zaliczeniową za drugi
semestr. c/. Ocena końcowa z całego przedmiotu jest obliczana na
podstawie liczby punktów uzyskanych łącznie z obu części egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów literackich będzie pomocna, lecz nie jest
niezbędna.

Sylabusy
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Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.1585297113.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

histories and the development of forms of
performative arts in the 20th and 21st centuries

PKO_K2_W07

egzamin ustny

PKO_K2_U03

egzamin ustny

PKO_K2_K05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

situate examples of performative arts in their
historical, cultural and socio-political contexts

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

use their competences and knowledge to notice
productive crossings between the arts and other
domains of life

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendence (2 absences per semester are allowed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
No pre-requirements

Sylabusy

288 / 354

Between Intimacy and Politics: New Comparative Readings in Polish
Literature and Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.1585298309.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 macropolitical/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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W04,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U09

projekt, esej,
prezentacja, egzamin

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students will be ready to demonstrate their critical
approach to cultural practices in Poland and abroad

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance/participation/written exam: take-home essay
or presentation (+oral component if needed)

Wymagania wstępne i dodatkowe
no prerequisites

Sylabusy
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Performing Poland. The Main Performative Aspects of Polish Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.1585298198.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

PKO_K2_W07

egzamin pisemny, esej

PKO_K2_U04

egzamin pisemny, esej

PKO_K2_K02

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

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

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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 W1, U1, K1
the All Saints Day

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…

Sylabusy

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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Credits are given based on the presence and the value of essay on a
egzamin pisemny, esej 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

Sylabusy
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Language Learning Strategies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.5cc6f76446449.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze strategiami wspierającymi uczenie się języków obcych

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

PKO_K2_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

PKO_K2_U09

esej, prezentacja

PKO_K2_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent wykazuje się niezależnością sądów, wie, jak
je przekonująco przedstawić i uzasadnić.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
1.

Topic: Dealing with Grammar

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja, praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, Poziom B2 w j. angielskim,

Sylabusy

298 / 354

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.5cc6f77452ebe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

egzamin ustny

PKO_K2_U01,
PKO_K2_U02,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06

egzamin ustny

PKO_K2_K01,
PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

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

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

W1, U1, K1

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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i obecność
(maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności), dodatkowo praca
pisemna – sporządzenie notatek z jednych, wskazanych przez
prowadzącego zajęć; egzamin ustny na ocenę, który obejmuje znajomość
omawianych tekstów i podstawową wiedzę na temat sporu teizmu z
ateizmem i tzw. „epoki świeckiej"

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

Sylabusy
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The History of the Printed Book
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.2C0.5cc6f7746ﬀde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

student zna najważniejsze fakty z dziejów książki
drukowanej.

PKO_K2_W12

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

student rozumie rolę książki drukowanej w rozwoju
ważnych nurtów kulturowych.

PKO_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

student rozumie wielowymiarowość książki
drukowanej jako środka przekazu.

PKO_K2_W11

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4

student ma wiedzę na temat przemian form książki
drukowanej w ujęciu historycznym oraz ich powiązań
z rozwojem technologii.

PKO_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U1

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

PKO_K2_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

U2

dostrzec i zinterpretować powiązania między formą
książki a treścią dzieła literackiego.

PKO_K2_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do świadomego uczestnictwa w procesach
kulturowych związanych obiegiem książki drukowanej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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 W2, U1, U2, K1
rewolucja druku w XIX wieku.

4.

Kształtowanie się kultury książki – problemy autorstwa, własności intelektualnej,
rozwój przemysłu wydawniczego, dystrybucja, promocja, czytelnictwo.

W1, W3, W4, U1, K1

5.

Książka drukowana a media cyfrowa – analogie, różnice, szanse, wyzwania.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Sylabusy
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Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.5cc6f77431b19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K08

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

38

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

6.

hermeneutics of translation

W1, U1, K1

Sylabusy
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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, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
znajomośc języka anghislkiego z stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach

Sylabusy
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Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.603e344c2cb3b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

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.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

esej, prezentacja

U1

Understand Postcolonial theory and practice as
essentially an outgrowth of Comparative Literature,
and its potential application in the Polish and Irish
contexts.

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U04,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

esej, prezentacja

U2

Conduct a comparative literary analysis between two
apparently diﬀerent cultural contexts through
anthropological categories.

PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07

esej, prezentacja

U3

Understand the implications of literature in the
creation of cultural nationalism in the XIX century in
semi-colonial contexts.

PKO_K2_U07

esej, prezentacja

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.

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

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.

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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“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.
1.

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

Sylabusy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.620b96d15336f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z osiągnięciami nowej dramaturgii. Poznanie jej form i wybranych kierunków w kontekście
współczesnych zwrotów humanistycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody analizy dramaturgicznej sztuki,
kultury i literatur

PKO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

313 / 354

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać metodologie oraz teorie z zakresu teorii
dramatu do analizy tesktów oraz zjawisk o charakterze PKO_K2_U09
dramaturgicznym.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji w zakresie oceny zjawisk o charakterze
dramaturgicznym zarówna na polu sztuki jak i życia
społecznego.

PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

35

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Nowa dramaturgia
2. Tożsamość i pamięć
3. Postdramaturgia

1.

4. Podmionowość w sztuce

W1, U1, K1

5. Ekologia
6. Polityka, radykalność i etyka
7. Nowa szczerość

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance and active participation in classes

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of culture research. Interest in Polish theater, ﬁlm and literary dramaturgy.

Sylabusy
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Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.240.620b9c6e38a7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z biograﬁą twróczą Jerzego Grotowskiego

C2

Przekazanie wiadomości na temat przedstawień, projektów i dzieł performatywnych stworzonych przez Jerzego
Grotowskiego

C3

Wprowadzenie w podstawowe idee kulturowe i teatralne Jerzego Grotowskiego

C4

Zainspirowanie studentów do podjęcia własnych badań nad praktyką, myślą i dorobkiem Jerzego Grotowskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe fakty z biograﬁi twórcej
Jerzego Grotowskiego i historii Teatru Laboratorium

PKO_K2_W07

esej

W2

Student zna i rozumie podstawowe idee i koncepcje
twórcze Jerzego Grotowskiego

PKO_K2_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zinterpretować przedstawienia
i projekty Jerzego Grotowskiego w kontekście
historycznym i kulturowym

PKO_K2_U04

esej

U2

Student potraﬁ wykorzystać idee i teksty Jerzego
Grotowskiego do rozwiązywania własnych problemów
badaqwczych i twórczych

PKO_K2_U04

esej

PKO_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnych badań nad
twórczością Jerzego Grotowskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

60

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.

Formowanie sie osobowości Jerzego Grotowskoego w kontekście historycznym i
kulturowym. Doświadczenia wojenne i lata nauki

W1, K1

2.

Wczesne przedstawienia Jerzego Grotowskiego w kontekście inspiracji teatrem
awangardowym Europy Środkowo-Wschodniej

W1, U1, K1

3.

Wyjściowe idee i rozpoznania Jerzego Grotowskiego. Wczesne teksty o teatrze

W2, U2, K1

4.

Pierwsze przedstawienia Teatru 13 Rzędów - w stronę "farsy-misterium"

W1, U1, K1

5.

Trylogia profanacji - Dziady, Kordian, Akropolis

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Ku aktowi całkowitemu - przedstawienia i idee

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Szczyt i pożegnanie - Apocalypsis cum ﬁguris

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Parateatr

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Teatr Źródeł i pożegnanie z ojczyzną

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Sztuka jako wehikuł - ewolucja i główne

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Akcja i Performer

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Przekaz i kontynuacje: Thomas Richards, Mario Biagini i inni

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej dotyczący twóczości lub myśli Jerzego Grotowskiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólna o polskim teatrze XX wieku

Sylabusy
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Ethnonostalgias and Ethnofuturism in the 21st Century Theatre and
Performance
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.1585298596.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest poznanie podstawowych strategii performowania etniczności w przedstawieniach kulturowych
i artystycznych ostatnich 20 lat

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie strategie wytwarzania
etniczności w ramach przedstawień teatralnych
PKO_K2_W07
i performansów kulturowych i możliwości jej krytycznej
analizy

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ samodzielnie wskazać i zinterpretować
strategie wytwarzania i przedstawiania etniczności
w przedstawieniach kulturowych

PKO_K2_U04

esej

PKO_K2_K07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wchodzenia w relacje
o charakterze międzykulturowym i rozumienia ich
dynamiki oraz przebiegu a także interpretacji
rzeczywistości kulturowej własnej i obcej w ramach
przedstawień kulturowych i teatralnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

90

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.

Przedstawienie sposobów rozumienia etniczności z perspektywy
postnacjonalizmu, studiów de(post)kolonialnych oraz performatyki. Czym są
etnonostagie i etnofuturyzm w teatrze i performansie dwudziestego pierwszego
wieku.

W1

2.

Omówienie strategii wytwarzania etniczności w ramach przedstawień kulturowych
(muzeów etnograﬁcznych, wystaw tematycznych, skansenów, polityk kulturalnych
państw narodowych) w XX i XXI wieku oraz konkurencyjnych wobec nich
przedstawień teatralnych i performansów artystycznych ostatniego
dwudziestolecia w ich specyﬁcznych lokalnych i globalnych kontekstach.

W1, U1

3.

Analiza wybranych strategii krytycznych sposobów przedstawiania etniczności na
przykładzie polskich i zagranicznych przykładów performansów artystycznych i
przedstawień teatralnych jako przykładów etnonostalgii i etnofuturyzmu.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione) oraz złożenie
eseju zaliczeniowego do końca trwania zajęć dydaktycznych kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Ukończone studia licencjackie na kierunku humanistycznym
2. Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Sylabusy
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Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.5cc6f772dd9fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Sharing of knowledge about new perspectives in comparative research, including Bio/medical Humanities

C2

Sharing of knowledge about medical discourse and its connection with literature and other texts of culture.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

literary and cultural representations in their
connections with perspectives proposed by
Bio/medical Humanities

PKO_K2_W07

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

PKO_K2_U07

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

PKO_K2_K03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

to analyse relationships between Literary Studies,
Cultural Studies and Bio/Medical Humanities.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

use perspectives proposed by Bio/medical Humanities
in cultural/societal activities.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The aim of this course is to present relationships between medicine, Literary
Studies and Cultural Studies, including perspectives of contemporary Bio/medical
Humanities.The second aim is review of the most important categories of medical
discourse(disease, patient, physician, therapy, trauma, disability) in the context of
it cultural/textual representations in literature, art, movie, performance or diverse
forms of popular culture.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Bio/medical Humanities: deﬁnitions, concepts, functions.
Borders of representation: sarks/ﬂesh/soma/body.
Literature, medicine, art: traditions and new perspectives
Disease and its literary/cultural representations.
2.

Narrative medicine: empathy, reﬂection, practice.

W1, U1, K1

New technologies and old dilemmas: from bioethics to bioart.
(In)visible wound: contemporary Trauma Studies.
Disability, crip, norm.
Suﬀering, ageing, death

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
presence and active participation in this course,
preparing of essay or presentation for the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
A good command of English. Basic knowledge about Comparative Studies and Literary Studies.

Sylabusy
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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-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.5cc6f77321544.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

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 PKO_K2_W07,
XIX wieku
PKO_K2_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

rozpoznać style artystyczne, zna najważniejsze dzieła
sztuki polskiej i światowej

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05

egzamin pisemny

U2

umieścić sztukę polską w kontekście europejskim

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy i pełniejszego uczestnictwa
w życiu artystycznym (np. wystawach)

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

egzamin pisemny

K2

dostrzegać pomiędzy różnorodnymi tekstami kultury

PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

egzamin pisemny

K3

student zdobywa wiedze ogólną z dziedziny historii
sztuki poszerzającą jego kompetencje społeczne

PKO_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do egzaminu

120

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
1.

Zajęcia praktyczne w terenie, analiza dzieła sztuki (ćwiczenia):

W1, U1, U2, K1, K2, K3

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)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (w języku angielskim) składa się z trzech części.
Pierwsza z nich dotyczy rozpoznania dzieł sztuki przedstawionych na
zdjęciach, przybliżonego datowania i skomentowania ich oraz odpowiedzi
na pytania dodatkowe (kontekst kulturowy). Część druga to wyjaśnienie
trzech terminów z dziedziny historii sztuki (w formie mini-esejów).
Wreszcie, część trzecia to napisanie krótkiego eseju na zadany temat.
Egzamin sprawdza więc znajomość naukowej terminologii angielskiej oraz
posługiwanie się tym językiem w formie pisemnej. Próg zaliczenia wynosi
51% z maksymalnej liczby punktów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat polskiej historii, kultury i sztuki

Sylabusy
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East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.1585298996.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course has three 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:

Sylabusy
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W1

Participant of the course will be familiar with new
research currents in humanities, esp. with
topopgraphical turn in memory studies and
PKO_K2_W07
posthumanities; will be familiar with research methods
useful to address complex cultural issues, such as
Holocaust.

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.

PKO_K2_W07

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_U09

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

PKO_K2_K07

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students will better academic presentation and
conversation skills, and learn basic interdisciplinary,
team research skills.

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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 approaches to Holocaust
landscapes will be used to analyse the site of the former KL Plaszow. The course
will be an occasion to research the Holocaust as a site-generating (“placemaking” – T. Cole) event. The course combines 1/an overview-study of Polish
W1, W2, U1, K1
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 necrotopography. The alternative approach to the Holocaust through geo-traumatic and
post-human lenses will use references to the former site of KL Plaszow.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 parts of the required examination.

Wymagania wstępne i dodatkowe
A communicative level of English is necessary. Participating students will be required to communicate with Erasmus
students, take part in discussions and ﬁnal presentations. Attendance obligatory

Sylabusy
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Fan Fiction, Aﬀect, and Digital Humanities
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.1585299979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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.

PKO_K2_W01,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W11

esej

W2

Students will learn about the place of fanﬁciton in
modern culture and technology.

PKO_K2_W05,
PKO_K2_W07

esej

W3

Students will learn about the diﬀerence between
intertextuality, plagiarism and creative fan writing.

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05,
PKO_K2_W06

esej

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.

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U07

esej

U2

Students will be required to use only English language
both in their research and while talking in class.

PKO_K2_U09

esej

U3

Students will sometimes work in groups, debating
certain topics and arguing for or against given
hypotheses.

PKO_K2_U10

esej

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.

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej

K2

Students will learn how to navigate through various
internet platforms and how to assess content foud
there.

PKO_K2_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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
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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;
W3, U1, U2, U3, K1
Black 2007)

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
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Cultural Performances of the 21 st Century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.6040b7d020c7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:
W1

PKO_K2_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

PKO_K2_U02

esej

PKO_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1

2.

U1

3.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.
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Speculative Fabulations in 21 st Century Performative Arts
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.6040b9242268d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introduction to the main concepts of speculative fabulation in philosophy, social sciences, art and literature.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

PKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PKO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

2.

W1, U1, K1

3.

W1, U1, K1

4.

W1, U1, K1

5.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Students prepare an analysis of a single cultural text in the context of
zaliczenie na ocenę one of the topics discussed in class. They can present the analysis in
writing (4 standard pages) or as a short speech (10 minutes).
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Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a Philosophical
Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.1585298860.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

Świadomość miejsca poezji polskiej pośród poezji
innych języków, w szczególności poezji anglosaskiej.

PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

egzamin pisemny

PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

esej

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się językiem angielskim
w debacie o literaturze polskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Mozliwośc prezentacji osiągnięć literatury polskiej
na forum międzynarodowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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”

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej w języku angielskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomośc języka angielskiego w stopniu ponadpodstawowym.

Sylabusy
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Books of Renaissance Krakow
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.1587300385.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna historię krakowskiego drukarstwa do końca XVI w. i rozumie związki miejscowej kultury książki
z analogicznymi zjawiskami w RP i Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

PKO_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

PKO_K2_U10

zaliczenie

PKO_K2_K08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie pracy semestralnej

30

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach, napisanie eseju na wybrany temat
dotyczący dawnej książki w Krakowie

343 / 354

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-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.6040ba9b0df68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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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

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

W2

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05,
PKO_K2_W07,
PKO_K2_W08,
PKO_K2_W09,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy
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U2

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

esej, prezentacja

U3

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U07,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

esej, prezentacja

K1

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

esej, prezentacja

K2

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.
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Cultural History of Love Discourse
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.606fe392de9d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

A thorough analysis of poetic texts directed towards ﬁnding out the origins of love topics largely known from
19th- and 20th-century literature aims at acquainting students with the conventions of erotic poetry, and also it
should help them to improve their skills in interpreting poetic texts (a close reading method) using a wide literary
context. The other aim is to show how a competent, profound philological analysis could contribute to cultural
studies and anthropology of literature. Furthermore, the exploration of long lasting, and changing motives,
conventions, styles and functions of poetic speaking of love should on the one hand, picture – the continuity of
European culture, and on the other, indicate the most important turning points in this culture, which determined
its internal metamorphosis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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

PKO_K2_W07,
PKO_K2_W10,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

esej

PKO_K2_U03,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U08,
PKO_K2_U09

esej

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K06,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

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

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course will present the history of European love poetry from the beginnings in
ancient Greek and Roman literature, then Medieval (in Romanic languages),
humanistic Neo-Latin, to Renaissance and Baroque (mainly Italian, French,
English, and Polish). Sometimes the “point of destination” will be Romanticism,
when the whole tradition is gathered, cumulated, exhausted and ﬁnally
distracted. We will follow the motives, topoi (topics) and typical styles of poetic
love discourse through the ages, such as: “anacreontic”; elegiac; pastoral;
chivalrous; petrarchian; antipetrarchian; libertine; sentimental; rococo; romantic.
The program is invented also as a panorama of the main poetical genres.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Final paper – an essay (approximately 3-4 pages) on a subject invented by
students and veriﬁed by the instructor. It should be a critical analysis of
one poem (or novel, drama) or, better, a comparative analysis of the
poems from diﬀerent epochs, set within literary traditions known from our
class and others.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie tekstów literackich i naukowych oraz dyskusję na zajęciach, a
także napisanie pracy krytyczno-literackiej.

Sylabusy
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Literary Criticism and Reviewing: Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
polonistyka-komparatystyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPKOS.280.620ba04700bb7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami krytyki literackiej

C2

Poszerzenie wiedzy studentów na temat kulturowo-społeczno-politycznych kontekstów anglojęzycznej krytyki
literackiej

C3

Uświadomienie studentom różnicy pomiędzy literary criticism a reviewing

C4

Zbudowanie podstawowych kompetencji pisania tekstu krytycznego w języku angielskim

C5

Zapoznanie studentów ze stylami i praktykami krytycznymi stosowanymi w zróżnicowanych mediach brytyjskiego
i amerykańskiego pola literackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

PKO_K2_W02,
nowe zjawiska w literaturze amerykańskiej i brytyjskiej PKO_K2_W03,
PKO_K2_W05

esej, prezentacja

W2

różne style krytyczne i ich związek z kontekstami
społeczno-medialnymi kultury brytyjskiej
i amerykańskiej

PKO_K2_W03,
PKO_K2_W11,
PKO_K2_W12

esej, prezentacja

W3

dominujące strategie krytyczne pojawiające się
anglojęzycznej krytyce literackiej

PKO_K2_W02,
PKO_K2_W03,
PKO_K2_W07

esej, prezentacja

U1

skonstruować krótki tekst krytycznoliteracki w języku
angielskim

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U03,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U09

esej

U2

dyskutować na temat zjawisk literackich
i krytycznoliterackich

PKO_K2_U02,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U09

prezentacja

U3

analizować wypowiedzi krytyczne z mediów
anglojęzycznych i określać ich właściwości

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U06,
PKO_K2_U09

esej, prezentacja

U4

zaprezentować własny punkt widzenia w krótkim
tekście krytycznym, a także przeanalizować krytycznie
inne wypowiedzi dyskursywne

PKO_K2_U04,
PKO_K2_U05,
PKO_K2_U09

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru zjawisk literackich, kulturowych
i ich medialnych prezentacji w zróżnicowanych
kontekstach językowych

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej, prezentacja

K2

dyskusji z osobami o odmiennych kompetencjach
kulturowych na temat współczesnej literatury i krytyki
literackiej

PKO_K2_K05,
PKO_K2_K07,
PKO_K2_K08

esej, prezentacja

K3

rozmowy o globalnych zjawiskach w krytyce literackiej
wykraczających poza kontekst lokalny

PKO_K2_K02,
PKO_K2_K03,
PKO_K2_K08

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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poznanie terminologii obcojęzycznej

15

poprawa projektu

15

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.

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.

W1, W2, W3, U2

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.

W2, U2, U3, U4, K1, K2

3.

Strategie krytyczne w wybranych mediach o proﬁlu literackim i kulturowym:
sposoby budowania wspólnoty czytelniczej, typy wypowiedzi krytycznych, poetyka
W2, W3, U3, U4, K1, K2,
recenzji, praktyki interpretacyjne, hierarchie literackie i metody oceny, relacja
K3
wobec rynku i zjawisk głównonurtowych - omówienie wybranych mediów i analiza
tekstu krytycznoliterackiego.
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.

4.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

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.
Przygotowanie i opracowanie własnego tekstu krytycznego (warsztat, strategie,
radzenie sobie z wyzwaniami).

5.

U1, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, prezentacja projektu własnego tekstu
krytycznego, pozytywnie oceniony krótki tekst krytyczny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i przygotowanie do zajęć są obowiązkowe. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku:

przekładoznawstwo literacko-kulturowe

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

70%

Językoznawstwo

20%

Nauki o kulturze i religii 10%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe funkcjonowało na Wydziale Polonistyki UJ w postaci specjalności przez kilka lat i
cieszyło się zainteresowaniem kandydatów oraz wysoką oceną studentów. W roku 2019/2020 przekształcone w osobny
kierunek studiów, przekładoznawstwo skupia mocne grono wykładowców z UJ oraz spoza uczelni (profesjonalnych tłumaczy),
które z zaangażowaniem tworzy i potwierdza wartość zaproponowanej formuły.
Kandydaci wybierający nasz kierunek studiują na Wydziale Polonistyki oraz w wybranych instytutach Wydziału
Filologicznego, gdzie realizują przedmioty z zakresu praktycznej nauki wybranego przez siebie języka obcego oraz jego
literatury i kultury. Te zajęcia odbywają się w językach obcych i służą doskonaleniu kompetencji niezbędnych przyszłym
tłumaczom i badaczom przekładu. Każdy student naszego kierunku w porozumieniu z kierownikiem studiów, indywidualnie
kształtuje program przez wybór języka i realizowanych w nim przedmiotów, a także warsztatów i zajęć specjalistycznych.
Kierunek Przekładoznawstwo literacko-kulturowe oferuje unikalny program łączący wykształcenie polonistyczne, zarówno
literaturoznawcze, jak kulturoznawcze, z wykształceniem w zakresie przekładoznawstwa i przekładu literackiego. Jest to
jedyny w kraju program studiów drugiego stopnia w tym zakresie. Składają się nań komponenty akademicka i przekładowa,
dzięki czemu proponujemy studentom zbalansowany program naukowo-twórczy. Daje on możliwość współpracy z wybitnymi
specjalistami w dziedzinie literaturoznawstwa i przekładoznawstwa, a równocześnie zapewnia zajęcia warsztatowe
prowadzone przez znakomitych praktyków, wybitnych tłumaczy literatury. Osoby z pasją dla literatury i przekładu znajdą u
nas wiele inspiracji i szerokie możliwości rozwoju twórczego. Osoby o temperamencie badaczy znajdą możliwość
uczestniczenia w projektach badawczych i realizowania własnych działań w tym zakresie.
Propozycja programowa Przekładoznawstwa literacko-kulturowego skupia się na interdyscyplinarnym badaniu przekładu jako
zjawiska kultury nowoczesnej i literatury porównawczej. Zaproponowany przez nas program kładzie duży nacisk na teorie i
metodologie nowoczesnego przekładoznawstwa spod znaku tzw. zwrotu kulturowego. Zajęcia warsztatowe skupiają się na
przekładzie literatury i tekstów z zakresu nauk humanistycznych, a nie na przekładzie tekstów technicznych czy
specjalistycznych. Warsztaty przekładu literackiego prowadzone są przez uznanych tłumaczy oraz we współpracy z
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instytucjami kultury i skorelowane z możliwością zaawansowanych studiów z zakresu literaturoznawstwa, antropologii i
kulturoznawstwa, które prowadzone są na Wydziale Polonistyki.
Powstanie studiów przekładoznawczych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, zwłaszcza instytucji kultury,
wydawnictw i czasopism literackich, jak również rozwinięciem oferty polonistycznej w kierunku odpowiadającym
zainteresowaniu wielu studentów. Dodatkowo, w związku z dynamiką rozwoju współczesnej humanistyki (tzw. Translatorial
Turn), nasz kierunek studiów odpowiada na potrzebę kształcenia specjalistów w tej dziedzinie, polonistów, ﬁlologów i
kulturoznawców rozumiejących mechanizmy przekładowe w kulturze i społeczeństwie. Środowisko polonistyczne jest
najlepszym miejscem dla rozwoju talentów literackich i przekładowych, zapewnia także, dzięki swojemu potencjałowi
naukowemu, doskonałe wsparcie rozwoju akademickiego w zakresie zaawansowanych studiów humanistycznych.

Koncepcja kształcenia
Kierunek przekładoznawczy otwiera Wydział Polonistyki na wielojęzyczność i dialog międzykulturowy, który jest istotnym
elementem kultury późnej nowoczesności. Tym samym potwierdza się kulturotwórcza rola Wydziału Polonistyki UJ jako
ośrodka kształcenia humanistów, także odpowiedzialnych i fachowych specjalistów w zakresie przekładu, rozumiejących rolę
wielojęzycznego dziedzictwa kultury polskiej oraz procesów komunikacji międzykulturowej w świecie współczesnym i na
przestrzeni wieków. Kształcenie na kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe nawiązuje do Jagiellońskiego etosu
otwartości i tolerancji, tworzącego podstawy misji naszego uniwersytetu. Jako program intercyscyplinarny i wielojęzyczny
wpisuje się w strategię rozwoju kształcenia humanistycznego na naszym uniwersytecie. Z uwagi na swój międzynarodowy
charakter, sprzyja także umiędzynarodowieniu studiów i badań: nasz kierunek otwarty jest dla studentów zagraniczncyh, a
wśród wykładowców i gości znajdują się specjaliści z zagranicznych ośrodków.
Oferujemy akademickie kształcenie w zakresie przekładoznawstwa oraz warsztaty przekładu literackiego na najwyższym
poziomie (prowadzone przez uznanych tłumaczy oraz we współpracy z instytucjami kultury) skorelowane z możliwością
zaawansowanych studiów z zakresu literaturoznawstwa, antropologii i kulturoznawstwa, które prowadzone są na Wydziale
Polonistyki. Program studiów został przygotowany przez pracowników naukowych, którzy zdobywali doświadczenie
zawodowe i tytuły naukowe w uczelniach zagranicznych, a nierzadko mają także kompetencje ﬁlologów obcych. Osoby
projektujące proponowany program są także członkami międzynarodowych stowarzyszeń przekładoznawczych (EST i IATIS),
dzięki czemu biorą udział w dyskusjach nad kształtowaniem dydaktyki tej dziedziny oraz mają dostęp do nowoczesnych
pomocy dydaktycznych i publikacji. Program Przekładoznawstwa literacko-kulturowego na Wydziale Polonistyki jest częścią
międzynarodowej platformy kształcenia tłumaczy literatury w Europie PETRA-E.

Cele kształcenia
1. Kluczowe kompetencje polonistyczne oraz przekładoznawcze
2. Orientacja w historii literatury polskiej i wybranej obcej
3. Pogłębione wiadomości z zakresu nowoczesnej literatury polskiej i wybranej obcej
4. Umiejętność interpretowania utworów literatury polskiej i wybranej obcej
5. Rozumienie znaczenia języka jako nośnika kultury
6. Świadomość kluczowej roli języka i literatury w procesie komunikacji społecznej i międzykulturowej
7. Znajomość wybranego języka obcego na poziomie co najmniej C1
8. Sprawność w stosowaniu metodologii przekładoznawczej
9. Dobra orientacja w kulturze przekładowej
10. Biegłość w tłumaczeniu pisemnym tekstów literackich i humanistycznych na język polski
11. Umiejętność tłumaczenia tekstów na wybrany język obcy
12. Umiejętność opisu i oceny przekładów literackich
13. Znajomość nowoczesnego warsztatu pracy tłumacza
14. Zrozumienie roli przekładu w tworzeniu kultury oraz społecznego wymiaru pracy tłumacza
15. Praktyczna znajomość zasady etyki zawodowej oraz ochrony własności intelektualnej
16. Orientacja w rynku pracy dla tłumaczy tekstów literackich i humanistycznych
17. Umiejętność planowania i realizowania projektów przekładowych oraz pracy w zespole fachowców
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Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W Polsce niemal 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym to teksty tłumaczone. Dbałość o ich jakość jest
ambicją i misją wielu wydawców. Rynek wydawniczy jest bardzo chłonny i będzie potrzebował coraz większej liczby
wykształconych i dobrze przygotowanych fachowców, czego dowodzą także dalsze losy absolwentów naszego kierunku.
Także instytucje kultury, redakcje czasopism kulturalnych, w tym elektronicznych, są chłonnym rynkiem pracy dla
wykształconych tłumaczy-polonistów, którzy będą w stanie kompleksowo zadbać o wysoką jakość usług lingwistycznych, a
zwłaszcza przekładowych. W ośrodkach takich jak Kraków, gdzie istnieje wiele instytucji kultury, zapotrzebowanie na
tłumaczy mających wysokie kompetencje literaturoznawcze i kulturoznawcze jest duże. Wieloletnia współpraca naszego
wydziału z tymi instytucjami, jak również liczba naszych byłych studentów wśród ich pracowników, jest tego najlepszym
dowodem.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Misją naszego programu jest kształcenie tłumaczy będących zarazem znawcami literatury, humanistami o szerokich
horyzontach, nowocześnie myślącymi i zaznajomionymi z nowymi trendami myśli współczesnej, którzy potraﬁą sprawnie
poruszać się na rynku wydawniczym. Program kierunku został opracowany m.in. na podstawie wieloletnich doświadczeń
kierującej nim dr hab. M. Heydel, która stworzyła również i przez 10 lat prowadziła podyplomowe studium przekładu
literackiego UJ. Przekonanie o konieczności połączenia wypróbowanych wzorców pracy warsztatowej i współpracy z
fachowcami spoza akademii z wysokiej jakości kształceniem akademickim jest wynikiem rozmów z przedstawicielami
instytucji społecznych i przedsiębiorstw (m.in. wydawnictw) co do ich oczekiwań w stosunku do kandydatów do współpracy w
zakresie przekładu i badania oczekiwań wobec kandydatów do pracy tłumacza.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Na Wydziale Polonistyki prowadzone są badania w zakresie wielu dyscyplin humanistyki. Wśród pracowników badawczych
Wydziału mamy wybitnych specjalistów, zarówno w zakresie literaturoznawstwwa i językoznawstwa, jak i badań nad kulturą
oraz sztuką, a także zaawansowanych studiów humanistycznych. Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, w
ramach której działa kierunek Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, jest idealnym zapleczem dla tak interdyscyplinarnego
i wieloaspektowego pola badawczego, jakim są studia nad przekładem, które czerpią z dorobku współczesnej teorii,
antropologii czy ﬁlozoﬁi literatury, zaawansowanych badań komparatystycznych, międzykulturowych, kulturoznawczych,
socjologicznych, jak również językoznawczych, w kontekście porównawczym i glottodydaktyki. Wszystkie te obszary są
reprezentowane w dorobku badawczym pracowników Katedry, jak również całego Wydziału Polonistyki, który jest jednym z
najsilniejszych ośródków badań humanistycznych w kraju. Zagadnienia dotyczące przekładu, jego dziejów oraz
funkcjonowania w kulturze polskiej mają swoje miejsce w pracach bardzo wielu literaturoznawców i kulturoznawców
Wydziału Polonistyki, od zajmujących się historią literatury dawnych wieków, przez komparatystów, po specjalistów od teorii
literatury i humanistyki.
Wydział Polonistyki jest wydawcą najważniejszego dzisiaj w Polsce czasopisma przekładoznawczego „Przekładaniec. A
Journal of Translation Studies”, o którego pozycji świadczy fakt, że ﬁguruje w bazie Scopus oraz na liście ERIH i ERIH+, a
także serii naukowych wydawniczej „Translatio” (Wydawnictwo UJ), która jest liczącą się inicjatywą wydawniczą w zakresie
przekładoznawstwa w Polsce.
Otwierając na Wydziale Polonistyki studia II stopnia z zakresu przekładoznawstwa i przekładu literackiego oferujemy
studentom możliwość pracy z wybitnymi znawcami różnych aspektów tej szerokiej dziedziny, począwszy od kwestii
teoretycznych i metodologicznych, przez ogromny obszar badań opisowych, do historii przekładu, przekładoznawstwa jako
dziedziny komparatystyki literackiej i kulturowej, po językoznawcze aspekty badań nad przekładem, wielojęzycznością i
glottodydaktyką. Studenci przekładoznawstwa jako młodzi badacze będą mogli uczestniczyć w realizacji różnorodnych
przedsięwzięć badawczych, korzystając z bogatego zaplecza naukowego naszego wydziału, a równocześnie rozwijając je,
podejmując pracę nad nowymi tematami badawczymi.
W głównym nurcie badań przekładoznawczych sytuują się prace badawcze kierownik studiów otwieranego kierunku studiów,
dr hab. Magdaleny Heydel. Jest ona nie tylko współautorką dwóch antologii tekstów przekładoznawczych, które dziś znajdują
się w spisie lektur każdego niemal kursu akademickiego w tej dziedzinie, ale także redaktorką naczelną wspomnianego
wyżej pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Dr hab. Magdalena Heydel jest członkinią International
Association for Translation Studies oraz programu europejskiego PETRA-E, poświęconego koordynacji dydaktyki w zakresie
przekładu literackiego na poziomie europejskim. Jest także cenioną i nagradzaną tłumaczką literatury, ma dorobku ponad 20
pozycji książkowych, w tym tak istotne jak nowy przekład Jądra ciemności oraz wybranych opowiadań Josepha Conrada,
opatrzonych naukowym posłowiem, oraz dzieła Virginii Woolf, Seamusa Heaneya czy Dereka Walcotta.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy naukowi prowadzący działalność dydaktyczną w ramach kierunku proponują autorskie programy zajęć, zwłaszcza
seminariów i konwersatoriów, w oparciu o swoje domeny badawcze i prowadzone aktualnie projekty. Przedmioty kierunkowe,
takie jak Introduction to Translation Studies, opierają się na wynikach najnowszych badań, także prowadzonych w jednostce.
Przeprowadzone kursy stają się nierzadko laboratoriami badawczymi, dzięki którym powstają publikacje o charakterze
naukowym lub podręcznikowym.
Funkcjonujące w na Wydziale Polonistyki Centrum Badań Przekładoznawczych jest bezpośrednich zapleczem badawczym dla
prowadzonych studiów magisterskich. Centrum prowadzi m.in. cykle wykładów gościnnych specjalistów z zagranicy, którzy
prowadzą seminaria dla studentów kierunku.
Zaplanowane w ramach studiów seminaria magisterskie pomyślane są jako grupy badawcze, których uczestnicy mają
możliwość prowadzenia badań nad wybranymi aspektami proponowanych zagadnień pod opieką wykładowców. Dla
prowadzenia projektów badawczych na Wydziale rola młodych badaczy jest nie do przecenienia, z pewnością więc będą
mogli stać się wykonawcami w podejmowanych przedsięwzięciach. Wydział jest wydawcą licznych czasopism naukowych,
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które chętnie rozważają publikację prac młodych badaczy. W serii "Translatio" ukazują się przekłady prac naukowych
dokonane grupowo przez adeptów tłumaczenia.

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

0232

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe został opracowany ze szczególną dbałością o zachowanie
wysokich standardów jakości kształcenia. Jego unikatową cechą jest międzywydziałowy charakter, który zapewnia możliwość
autentycznego kształcenia tłumaczy-ﬁlologów. W ramach programu studiów każdy student realizuje przedmioty
przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty instytutów
neoﬁlologicznych na Wydziale Filologicznym. Są to zajęcia z zakresu doskonalenia znajomości wybranego języka obcego
(dwa kursy semestralnie za min. 6 punktów) oraz literatury i kultury jego kręgu (jeden kurs semestralnie za min. 3 punkty).
Oferta zajęć jest przed każdym semestrem przedstawiana przez instytuty Wydziału Filologicznego do wiadomości studentów,
którzy dokonują wyboru w konsultacji z kierownikiem studiów oraz koordynatorami w każdym z instytutów.
Innym ważnym elementem programu jest wybór przez studentów opiekuna indywidualnych projektów przekładowych, które
realizują oni w ścisłej współpracy z tutorem w obu semestrach II roku studiów. Te indywidualnie zaplanowane zajęcia dają
studentom szansę na bliską współpracę z wybitnymi tłumaczami, prawdziwymi indywidualnościami twórczymi, także spoza
uniwersytetu. Są również szansą na wejście na rynek tłumaczeń literackich, ponieważ najlepsze prace powstałe w ramach
tutoriali są proponowane czasopismom literackim, a nawet składane jako propozycje wydawnicze.
Program zachowuje równowagę między przedmiotami akademickimi i praktycznymi. Dzięki możliwości wyboru zajęć z
bogatej oferty zajęć fakultatywnych, studenci mogą szeroko rozwinąć swoje zainteresowania humanistyczne. Zapewniono
dużą liczbę godzin doskonalenia językowego na poziomie dopasowanym do indywidualnych potrzeb studentów.
Zajęcia praktyczne z zakresu przekładu czyli warsztaty i projekty prowadzone są w niewielkich grupach, zróżnicowanych pod
względem tematyki czy charakteru opracowywanych tekstów. Duży nacisk kładziony jest na dobór kadry do prowadzenia
warsztatów i projektów – są to osoby o uznanym dorobku w zakresie przekładu. W miarę możliwości organizacyjnych i
ﬁnansowych odbywają się warsztaty mistrzowskie z udziałem wybitnych polskich tłumaczy literatury.
Kierownik studiów oraz koordynatorzy instytutowi pełnią rolę tutorów, którzy wspierają studentów w pracach indywidualnych
oraz pomagają kształtować zindywidualizowany program studiów poprzez pomoc w wyborze zajęć opcyjnych czy
pozaprogramowych.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

106

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

24

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

96

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

1

Program
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Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 956

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie dotyczy

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Złożenie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PLK_K2_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie przekładoznawstwa w systemie nauk
humanistycznych, jego specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną, pozwalającą na
integrowanie perspektyw właściwych dla pokrewnych dyscyplin naukowych

P7S_WG, P7U_W

PLK_K2_W02

Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu przekładoznawstwa, teorie,
paradygmaty oraz metodologie badań przekładoznawczych w języku polskim oraz w
wybranym języku obcym i wykorzystuje je w krytyce przekładu oraz praktyce
przekładowej

P7S_WG, P7U_W

PLK_K2_W03

Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju, współczesne dokonania i najważniejsze
nowe osiągnięcia w zakresie przekładoznawstwa i nauk pokrewnych, i rozumie jego
powiązania z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

P7S_WG, P7U_W

PLK_K2_W04

Absolwent zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i
problematyzowania różnych wytworów kultury i pojmuje ich współzależności z teorią i P7S_WG, P7U_W
praktyką przekładu

PLK_K2_W05

Absolwent zna i rozumie historyczne uwarunkowania języka, literatury i kultury oraz
ich rolę dla praktyki i krytyki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu
literackiego; rozumie ich związki z historią przekładu

P7S_WG, P7U_W

PLK_K2_W06

Absolwent zna i rozumie strategie i techniki przekładu, zwłaszcza w odniesieniu do
przekładu literackiego i artystycznego oraz ich teoretyczne i historyczne zaplecze

P7S_WG, P7U_W

PLK_K2_W07

Absolwent zna i rozumie podstawy i zasady funkcjonowania instytucji biorących
udział w tworzeniu i propagowaniu przekładu oraz o mechanizmy funkcjonowania
rynku wydawniczego w Polsce i zagranicą

P7S_WK, P7U_W

PLK_K2_W08

Absolwent zna i rozumie współczesną polską kulturę literacką i przekładową, ma
pogłębioną wiedzę o instytucjach polskiego życia literackiego i przekładowego
(czasopisma, nagrody, wydawnictwa) oraz podstawową wiedzę o kulturze literackiej i
przekładowej za granicą

P7S_WK, P7U_W

PLK_K2_W09

Absolwent zna i rozumie przejawy dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej,
pojmując przy tym ich znaczenie dla praktyki i krytyki przekładu

P7S_WK, P7U_W

Kod

Treść

PRK

PLK_K2_U01

Absolwent potraﬁ samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje, w tym informacje niezbędne w procesie tłumaczenia,
wykorzystując w tym celu różne źródła i środki przekazu oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy, w tym sądy dotyczące decyzji translatorskich

P7S_UW, P7U_U

PLK_K2_U02

Absolwent potraﬁ w pogłębiony sposób analizować i interpretować teksty, w tym
teksty przekładu, syntetyzować różne idee i poglądy, dobierać metody i konstruować
narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, które pozwalają na
rozwiązywanie problemów w zakresie przekładoznawstwa i różnych dyscyplin w
obrębie nauk humanistycznych

P7S_UW, P7U_U

PLK_K2_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla przekładoznawstwa do
prowadzenia analiz zjawisk związanych z przekładem, w szczególności do
samodzielnej i pogłębionej analizy i rozwiązywania problemów przekładoznawczych i
konkretnych zadań przekładowych

P7S_UW, P7U_U

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PLK_K2_U04

Absolwent potraﬁ analizować i badać zjawiska kulturowe i społeczne oraz ich związki
z przekładem; potraﬁ je interpretować stosując oryginalne podejścia uwzględniające
nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania
społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

P7S_UW, P7U_U

PLK_K2_U05

Absolwent potraﬁ planować i realizować oryginalne projekty translatorskie, w tym
również wymagające kierowaniem pracą zespołu

P7S_UO, P7U_U

PLK_K2_U06

Absolwent potraﬁ merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych
poglądów oraz posiadanej wiedzy teoretycznej, formułować wnioski oraz tworzyć
syntetyczne podsumowania, szczególnie w odniesieniu do problematyki związanej z
krytyką i praktyką przekładu

P7S_UK, P7U_U

PLK_K2_U07

Absolwent potraﬁ formułować krytyczne sądy o wytworach kultury na podstawie
wiedzy naukowej i doświadczenia, dostosowując formę przekazu do możliwości i
oczekiwań odbiorców, a także ustalić znaczenie wytworów kultury dla krytyki i
praktyki przekładu, posługując się przy tym różnymi formami i środkami przekazu

P7S_UK, P7U_U

PLK_K2_U08

Absolwent potraﬁ biegle tłumaczyć pisemne teksty niespecjalistyczne i
specjalistyczne z wybranego języka obcego na język polski, a zwłaszcza teksty
literackie i humanistyczne

P7S_UK, P7U_U

PLK_K2_U09

Absolwent potraﬁ fachowo oceniać jakość przekładu, zwłaszcza literackiego, jak
również opracowywać pisemne prace noszące znamiona tekstu naukowego,
zwłaszcza w zakresie teorii i krytyki przekładu

P7S_UK, P7U_U

PLK_K2_U10

Absolwent potraﬁ przygotowywać wystąpienia ustne o charakterze naukowym w
języku polskim i wybranym obcym, zwłaszcza w zakresie teorii, praktyki i krytyki
przekładu

P7S_UK, P7U_U

PLK_K2_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie doskonalić się, rozwijać umiejętności, uzupełniać
nabytą wiedzę kierunkową i interdyscyplinarną, rozumiejąc, że tłumaczenie jako
praktyka twórcza wymaga nauki przez całe życie

P7S_UU, P7U_U

PLK_K2_U12

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie
specjalistycznej terminologii z dziedziny przekładoznawstwa

P7S_UK, P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PLK_K2_K01

Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego przez
podejmowanie inicjatyw w zakresie przekładu i dziedzin pokrewnych, współpracę z
instytucjami kultury oraz wydawcami

P7S_KO, P7U_K

PLK_K2_K02

Absolwent jest gotów do myślenia i działania sposób przedsiębiorczy, zwłaszcza
poprzez sprawne poruszanie się na rynku czasopiśmiennym i wydawniczym, z
zachowaniem prawnych i etycznych wymiarów pracy tłumacza

P7S_KO, P7U_K

PLK_K2_K03

Absolwent jest gotów do kreatywnego myślenia i działania w celu stworzenia własnej
ścieżki kariery, posługując się znajomością mechanizmów działania rynku
tłumaczeniowego w Polsce i zagranicą

P7S_KR, P7U_K

PLK_K2_K04

Absolwent jest gotów do rozstrzygania problemów i dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu tłumacza, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej

P7S_KR, P7U_K

PLK_K2_K05

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych obszarów kulturowych, mając
świadomość znaczenia roli, jaką w podtrzymywaniu ciągłości dziedzictwa
kulturowego odgrywa przekład, zwłaszcza przekład literacki

P7S_KO, P7U_K

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PLK_K2_K06

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz uznawania
znaczenia wiedzy w rowiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zwłaszcza P7S_KK, P7U_K
w odniesieniu do działalności przekładowej

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Unikatową cechą kierunku jest jego międzywydziałowy charakter. Każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i
polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty Wydziału Filologicznego. Zasadą jest
indywidualizacja programu zgodnie z zainteresowaniami studentów.
Seminarium magisterskie: każdy student wybiera jedno z seminariów otwieranych na kierunku. Zwykle otwierane są dwa
seminaria. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać
także seminarium prowadzone na innym kierunku na Wydziale Polonistyki lub też na ﬁlologii języka, który wybrali.
Warsztaty przekładowe (GRUPY): każdy student wybiera jeden z warsztatów przekładowych otwieranych na kierunku w
każdym semestrze studiów. Warsztaty są z założenia zajęciami wielojęzycznymi. Zwykle otwierane są dwa warsztaty
prowadzone przez różne osoby. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku,
studenci mogą wybrać także warsztaty prowadzone na innym kierunku, np. na ﬁlologii języka, który wybrali.
Praktyczna nauka języka obcego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału
Filologicznego. Od indywidualnych wyborów studentów przyjętych na studia w każdym roku akademickim zależy, w których
instytutach będą realizować ten moduł. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera dwa kursy z zakresu PNJO
otwieranych w instytucie odpowiadającym wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z
kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie. Kwaliﬁkacja do grup zajęciowych odbywa się na podstawie
oceny poziomu znajomości języka, który nie może być niższy niż B2. Program tych kursów jest częścią kształcenia
językowego w danym instytucie Wydziału Filologicznego.
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych
instytutach Wydziału Filologicznego na tej samej zasadzie, co realizacja kursów PNJO i we współpracy z koordynatorami. W
każdym semestrze studiów każdy student wybiera jeden kurs z oferty przedstawionej przez instytut odpowiadający
wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym
instytucie. Oferta kursów przedstawiana jest studentom przed rozpoczęciem każdego semestru.
Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze (GRUPY): każdy student w 2 i 3 semestrze studiów wybiera dwa z opcyjnych
kursów przekładoznawczych otwieranych w ramach kierunku. Zwykle otwierane są co najmniej trzy kursy. Kursy te mogą być
prowadzone przez profesorów wizytujących i wówczas ich tytuły mogą ulec zmianie. W przypadkach uzasadnionych
merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą realizować ten przedmiot wybierając także inne kursy
prowadzone na innym kierunku, np. na ﬁlologii języka, który wybrali lub na innym kierunku prowadzonym przez Wydział
Polonistyki.
Indywidualny projekt przekładowy: w obu semestrach II roku studiów każdy student wybiera tutora, pod opieką którego
realizuje indywidualny projekt przekładowy. Lista tutorów zostaje ogłoszona przez kierownika studiów, który zapewnia
każdemu studentowi indywidualnie możliwość pracy ze specjalistą w zakresie wybranego przez studenta języka obcego. W
ramach tego przedmiotu akcent położony jest na pracę własną, przewidziano 6 godzin kontaktowych z tutorem projektu.
Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na
stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Introduction to Translation Studies

30

5,0

egzamin

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria literatury i praktyka interpretacji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym

30

3,0

zaliczenie

Seminarium magisterskie 1

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka obcego

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura i kultura wybranego kręgu językowego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

GRUPA A Warsztaty przekładowe 1

O

Warsztaty przekładowe - literatura gatunkowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty przekładowe - przekład literatury pięknej

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria literatury i praktyka interpretacji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym

30

3,0

zaliczenie

Seminarium magisterskie 1

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka obcego

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura i kultura wybranego kręgu językowego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

F

Semestr 2
Przedmiot

GRUPA B Warsztaty przekładowe 2

O

O

Warsztaty przekładowe - teksty humanistyczne

30

3,0

zaliczenie

F

Warsztaty przekładowe - literatura dziecięca

30

3,0

zaliczenie

F

GRUPA C Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze

O

Potworność przekładu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy przekładu audiowizualnego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tłumacz a rynek wydawniczy

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

4

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

O

Semestr 3
Przedmiot
Seminarium magisterskie 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka obcego

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Indywidualny projekt przekładowy

6

3,0

zaliczenie

Przedmiot

GRUPA D Warsztaty przekładowe 3

O
O

Warsztaty przekładowe - przekład literatury eksperymentalnej

30

3,0

zaliczenie

F

Warsztaty przekładowe - przekład tekstów dla teatru

30

3,0

zaliczenie

F

GRUPA E: Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze

O

Interpretacja i krytyka przekładu

30

3,0

zaliczenie

F

Cyfrowe narzędzia w przekładoznawstwie

30

3,0

zaliczenie

F

Tłumaczki w historii literatury polskiej

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura i kultura wybranego kręgu językowego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupowy projekt przekładowy

15

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie 2

30

10,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka obcego

60

6,0

egzamin

Literatura i kultura wybranego kręgu językowego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Indywidualny projekt przekładowy

6

3,0

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

O

GRUPA F Warsztaty przekładowe 4

O
O

Warsztaty przekładowe - przekład poezji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty przekładowe - przekład na potrzeby rynku

30

3,0

zaliczenie

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupowy projekt przekładowy

15

2,0

zaliczenie

F

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.210.5cc6f77431b19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PLK_K2_W01,
PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03,
PLK_K2_W06

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;

PLK_K2_U03,
egzamin pisemny / ustny
PLK_K2_U04, PLK_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

PLK_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

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

6.

hermeneutics of translation

W1, U1, K1

Sylabusy
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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, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The students are expected to take active part in all meetings. Each
week there is an 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 angielskiego z stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach; obecność na zajęciach
jest obowiązkowa

Sylabusy
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Polska literatura nowoczesna (XX i XXI wiek)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.230.5cd032d4c37ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najbardziej wyrazistymi strategiami artystycznymi w literaturze polskiej
XX i XXI wieku na podstawie wybranych dzieł literackich. A także pokazanie różnorodności języków artystycznych
i uwrażliwienie na rolę tradycji polskiej literatury w procesie przekładu dzieła literackiego na język polski.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie najważniejsze zjawiska
literackie i dzieła literatury polskiej XX i XXI wieku

PLK_K2_W08,
PLK_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie, na czym polegają gatunkowe
i kulturowe uwarunkowania literatury

PLK_K2_W08,
PLK_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać i zanalizować konkretną
strategię artystyczną/gatunkową i wskazać na jej
konsekwencje w konkretnych dziełach literackich

PLK_K2_U01, PLK_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wskazać i uzasadnić przemiany języka
artystycznego w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

PLK_K2_U04, PLK_K2_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do twórczej i niekonwencjonalnej
lektury dzieł literackich i podejmowania ryzyka
konfrontacji kanonu ze współczesnymi tradycjami
interpretacyjnymi.

PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

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

przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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 2

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Liryka polska XX wieku:
-w stronę tradycji
-języki awangardy
-poetyckie idiomy lat 90. i 2000. Rekonﬁguracje nowoczesnej podmiotowości,
nowe tendencje i języki.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Poetycki model prozy dwudziestolecia międzywojennego i jego dwudziestowieczne
kontynuacje. Proza metaﬁkcyjna w kontekście postmodernizmu i
W1, W2, U1, U2, K1
ponowoczesności.

3.

Sztuka opowiadania. Małe formy prozatorskie w literaturze polskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Literatura i rzeczywistość: realizm powieściowy; alegorie i stylizacje; proza
nieﬁkcjonalna. Literatura non-ﬁction w polu przemian komunikacyjnych XXI wieku:
nowe formuły i hybrydyczność gatunkowa reportażu, biograﬁe ludzi i rzeczy

W1, W2, U1, K1

5.

Literackie strategie zaangażowania: przemiany poetyk realistycznych,
postmodernistyczne artykulacje zaangażowania, konteksty dyskursów
emancypacyjnych.

W1, W2, U1, K1

6.

Literackie przechwytywanie popkultury: zbliżenia gatunkowe i wspólne kody
kulturowe

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zaliczenie kursu składa się obecność, przygotowanie i aktywność
podczas zajęć (zaangażowanie w dyskusję) oraz podsumowująca
zaliczenie na ocenę rozmowa zaliczeniowa, w formie omówienia wybranego tekstu
literackiego pod kątem gatunku, strategii artystycznych i rejestru
stylistycznego.

22 / 102

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zaliczenie kursu składa się obecność, przygotowanie i aktywność
podczas zajęć (zaangażowanie w dyskusję) oraz podsumowująca
zaliczenie na ocenę rozmowa zaliczeniowa, w formie omówienia wybranego tekstu
literackiego pod kątem gatunku, strategii artystycznych i rejestru
stylistycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Teoria literatury i praktyka interpretacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.230.5cd032d3be257.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami z zakresu poetyki opisowej i analizy dzieła
literackiego, metodologią badań literackich oraz głównymi nurtami teorii literatury XX i XXI wieku ze szczególnym
uwzględnieniem teorii interpretacji. Ostatecznym celem kształcenia jest jednak rozwijanie - w oparciu o zdobytą
wiedzę teoretyczną - praktycznych kompetencji z zakresu sztuki interpretacji, doskonalenie zdolności
profesjonalnej, krytycznej lektury tekstów literackich oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy
translatorskiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia z zakresu stylistyki, wersyﬁkacji,
genologii i kompozycji dzieła literackiego, a także
główne metody analizy, interpretacji i wartościowania
dzieła literackiego.

PLK_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

poglądy przedstawicieli najważniejszych nurtów i szkół
teoretycznoliterackich na problematykę interpretacji
dzieła literackiego oraz ich związki z teorią i praktyką
przekładu

PLK_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

analizować i interpretować teksty z zakresu poetyki
i teorii literatury, dokonywać krytycznej rekonstrukcji
cudzych poglądów oraz przedstawiać własny,
uargumentowany pogląd na kwestie dotyczące m.in.
budowy, analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz
teorii i krytyki przekładu

PLK_K2_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

wykorzystać wiedzę z zakresu poetyki, teorii literatury
i sztuki interpretacji w praktyce interpretacyjnej
i przekładowej; potraﬁ przeprowadzić samodzielną
analizę i interpretację tekstu literackiego lub
kulturowego z uwzględnieniem wiedzy z zakresu
stylistyki, genologii i kompozycji tekstu oraz
wykorzystywać ją w pracy translatorskiej

PLK_K2_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

PLK_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do samodzielnej i krytycznej oceny
cudzych stanowisk i poglądów oraz twórczego
wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
interpretacyjnej dotyczącej nie tylko tekstów
literackich, tekstów kultury, ale także szerokiego
spektrum zjawisk społecznych, kulturowych
i cywilizacyjnych, zwłaszcza tych związanych
z działalnością przekładową, transferem kulturowym
i mediacją między odmiennymi tradycjami i obszarami
językowymi

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

Sylabusy
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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
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

konsultacje

5

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.

Stylistyka w kontekście analizy i interpretacji dzieła literackiego (podstawowe
pojęcia z zakresu stylistyki, jej odmiany oraz zjawiska pokrewne)

W1

2.

Stylistyka a intertekstualność: analiza wybranych zjawisk

W1, U1

3.

Praktyczna analiza stylistyczna; jej miejsce i znaczenie w metodyce postępowania
interpretacyjnego

W1, U2

4.

Wersyﬁkacja i genologia w kontekście analizy i interpretacji dzieła literackiego
(podstawowe informacje z zakresu wersyﬁkacji: formy wierszowe, systemy
wersyﬁkacyjne; kryteria podziału na rodzaje i gatunki literackie, genologia
normatywna i hermeneutyka form gatunkowych)

W1, U1

5.

Praktyczna analiza wersyﬁkacyjna i genologiczna; jej miejsce i znaczenie w
procesie interpretacji dzieła literackiego

W1, U2

6.

Problemy kompozycji w kontekście analizy i interpretacji dzieła literackiego
(podstawowe kategorie kompozycyjne, świat przedstawiony w utworze literackim,
zagadnienia ﬁkcji literackiej, relacje osobowe w komunikacji literackiej

W1, U1

Sylabusy
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7.

Praktyczna analiza kompozycyjna; jej miejsce i znaczenie w procesie interpretacji
dzieła literackiego

W1, U2

8.

Problemy analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego; poetyka a
interpretacja; teoria interpretacji a hermeneutyka (w wymiarze literackim,
ﬁlozoﬁcznym, kulturowym i egzystencjalnym)

W1, U1, K1

9.

Główne współczesne teorie i szkoły interpretacji (założenia metodologiczne,
analiza modelowych interpretacji)

W2

10.

Semiotyka i interpretacja (U. Eco). Spór o prawomocność interpretacji;
interpretacja a użycie; interpretacja i nadinterpretacja (w wymiarze artystycznym,
kulturowym i w pragmatyce komunikacyjnej)

W2, U1, K1

11.

Interpretacja po zwrocie poststrukturalistycznym. Dekonstrukcja jako krytyka
interpretacji (pluralizm interpretacyjny, lektura a interpretacja, przyjemność
tekstu, konteksty ﬁlozoﬁczne i kulturowe, konsekwencje dekonstrukcji dla teorii i
praktyki przekładu)

W2, U1, K1

12.

Interpretacja po zwrocie kulturowym (krytyka etyczna, poetyka kultury i poetyka
doświadczenia)

W2, U1, K1

13.

Krytyka postkolonialna; nowy historyzm; interpretacja a ideologia; polityczność
interpretacji

W2, U1, K1

14.

Krytyka genderowa, feministyczna i queerowa; ciało i płeć w kontekście
interpretacji tekstu literackiego

W2, U1, K1

15.

Literatura światowa (główne koncepcje: P. Casanova, D. Damrosch, F. Moretti, E.
Apter ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów przekładoznawczych)

W2, U1

16.

Interpretacja wybranych tekstów literackich oraz praktyczna porównawcza
krytyka przekładu z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas
zajęć

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie krótkiej pisemnej pracy
semestralnej o charakterze interpretacyjnym

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach; zaliczenie ustne obejmujące
przedstawienie interpretacji porównawczej dwóch przekładów
dowolnego wiersza oraz rozmowę na temat omawianych na
zajęciach tekstów teoretycznych i interpretacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem założeń metodologicznych
właściwych dla poszczególnych szkół i tradycji
teoretycznoliterackich.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Stylistyka praktyczna w kontekście kontrastywnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.230.5cd032d3d9fce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu kultury języka oraz stylistyki,
a także rozwijanie umiejętności praktycznych umożliwiających im operowanie środkami językowymi
z uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań aktu komunikacji.

Sylabusy

29 / 102

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe terminy związane z poprawnością
językową oraz zróżnicowaniem polszczyzny pod
względem stylistycznym, terytorialnym
i środowiskowym; zna pojęcie stylu i jego wykładniki;
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową
z zakresu stylistyki i kultury języka zorientowaną
na wykorzystanie w krytyce i praktyce przekładu.

PLK_K2_W03,
PLK_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

mechanizmy powstawania najczęstszych błędów
na różnych poziomach organizacji języka, a także wie,
jak należy je poprawić; zna i rozumie polskie zasady
ortograﬁczne i interpunkcyjne (umie wskazać różnice
pomiędzy polską a angielską czy niemiecką ortograﬁą
i interpunkcją) oraz zasady odmiany nazwisk polskich
i obcych i innych trudnych form ﬂeksyjnych
w polszczyźnie; zna różne typy zapożyczeń
językowych, zjawisko mody językowej, podstawowe
wyznaczniki stylu publicystycznego, retorycznego,
naukowego i popularnonaukowego oraz
artystycznego.

PLK_K2_W03,
PLK_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prace pisemne

W3

metody analizy językowej i interpretacji różnych
wytworów kultury.

PLK_K2_W03,
PLK_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

oceniać konkretne rozwiązania stylistyczne
z uwzględnieniem ich poprawności leksykalnostylistycznej; posiada także pogłębione umiejętności
badawcze pozwalające na analizę i interpretację
tekstu w perspektywie porównawczej.

PLK_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prace pisemne

U2

zastosować wiedzę z zakresu stylistyki porównawczej
w analizie i rozwiązywaniu problemów
przekładoznawczych oraz konkretnych zadań
przekładowych.

PLK_K2_U07

prace pisemne

U3

umiejętnie korzystać z różnych typów opracowań
o charakterze normotwórczym naukowej literatury
poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania
poprawnościowe, poradnie internetowe i nowe
elektroniczne projekty leksykograﬁczne).

PLK_K2_U09, PLK_K2_U11 prace pisemne

U4

przygotować w języku polskim prace pisemne
(oryginalne lub będące tłumaczeniem) reprezentujące
konkretne gatunki stylistyczne (np. artykuł naukowy,
przemówienie, felieton/ tekst popularnonaukowy),
korzystając w tym celu z odpowiedniej literatury
przedmiotu; dostrzega różnorodność leksykalną
polszczyzny i umie korzystać z jej zasobów, a także
umie ocenić potrzebę i fortunność różnych typów
zapożyczeń, zmian semantycznych, innowacji
frazeologicznych itp.

PLK_K2_U01,
prace pisemne
PLK_K2_U10, PLK_K2_U11

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

podejmowania działań na rzecz podtrzymywania
i pielęgnowania bogactwa języka; rozumie wagę
i znaczenie zasad poprawności językowej, w tym
konwencji językowo-stylistycznych i kompozycyjnych.

PLK_K2_K05

prace pisemne
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K2

podejmowania działań na rzecz doskonalenia swojego
warsztatu translatorskiego; rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju zawodowego.

PLK_K2_K02

prace pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Przygotowanie prac pisemnych

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 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze pojęcia kultury języka (norma, uzus, norma/ poziomy normy,
innowacja a błąd, typologia błędów). Źródła i przyczyny błędów językowych.
Najczęstsze typy błędów językowych we współczesnej polszczyźnie; mechanizmy
ich powstawania, sposoby eliminowania.

W1, W2, U1, U3, K1, K2

2.

Charakterystyka stylistyki, podstawowe pojęcia stylistyczne, zasady dobrego
stylu, stosowność stylistyczna; stylistyczne, terytorialne i środowiskowe
zróżnicowanie polszczyzny, typologia odmian współczesnej polszczyzny,
zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny: terytorialne i środowiskowe odmiany
polszczyzny (żargony, socjolekty, profesjolekty; regionalizmy itp.); różnice (i
podobieństwa) między ustną a pisaną odmianą współczesnego języka
ogólnopolskiego; język potoczny (ustny i pisany); nowe zjawiska społecznokulturowe i przeobrażenia stylowo-grzecznościowe polszczyzny na początku XXI
wieku, polszczyzna w Internecie; styl oﬁcjalny i nieoﬁcjalny, granice potoczności,
wulgaryzacja polszczyzny, etyczność wypowiedzi i grzeczność językowa;
charakterystyka stylu urzędowego i jego podstawowe problemy poprawnościowostylistyczne: zasady zapisu daty, zasady prostej polszczyzny.

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

3.

Doskonalenie sprawności posługiwania się zróżnicowanymi środkami językowostylistycznymi w zależności od funkcji tekstu, jego adresata i innych czynników
determinujących kształt stylistyczny tekstu. Podstawowe cechy dobrego stylu.
Ocena stylistyczno-poprawnościowa częstych w uzusie zjawisk językowych,
dopasowanie języka do sytuacji komunikacyjnej; twórcze i literackie korzystanie
W1, W3, U1, U2, U3, U4,
ze zróżnicowania polszczyzny, pisanie prac w różnych konwencjach stylistycznych
K1, K2
i odmianach polszczyzny; słowniki – narzędzie pracy redaktora tekstu (prezentacja
różnorodnych słowników ogólnych i specjalistycznych w wersji tradycyjnej i
elektronicznej) ułatwiających tworzenie wypowiedzi w różnych stylach
funkcjonalnych lub ich ocenę normatywno-stylistyczną, korzystanie z korpusów
językowych.

4.

Konkretne zagadnienia poprawnościowe niezbędne w pracy tłumacza:
poprawność ﬂeksyjna (odmiana nazw własnych i osobowych, ﬂeksja rzeczowników
pospolitych, odmiana i użycie w zdaniu liczebników, składnia liczebników,
trudniejsze formy ﬂeksyjne), zasady poprawności ortograﬁcznej i interpunkcyjnej,
poprawność składniowa (trudności w konstruowaniu zdania, czyli postrzeganie
związków rządu i zgody, zastosowanie imiesłowowego równoważnika zdania,
skróty składniowe, rola szyku wyrazów w zdaniu, konstrukcje bezpodmiotowe).

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

5.

Tworzywo wypowiedzi – słownictwo (treść i zakres wyrazu, właściwe i przenośne
znaczenie wyrazu, wyrazy wieloznaczne, równoznaczne i bliskoznaczne, wyrazy o
znaczeniu przeciwstawnym, neologizmy, zapożyczenia); zmiany leksykalne
współczesnej polszczyzny (wyrazy przestarzałe, słowa wychodzące z użycia, źle
rozumiane i mylone, szablon językowy i wyrazy modne); różne typy zapożyczeń
językowych ze szczególnym uwzględnieniem zapożyczeń z języka angielskiego;
poprawność frazeologiczna (typy błędów frazeologicznych), stylistyczna funkcja
frazeologizmów w tekście, motywacje frazeologizmów, zagadnienia łączliwości
leksykalnej; charakterystyka stylu publicystycznego, retorycznego, naukowego, a
także wybrane problemy stylu artystycznego (idiolekt, stylizacja itp.).

W1, U1, U3, K1, K2

6.

Polszczyzna w aspekcie kontrastywnym: charakterystyka wybranych polskich
kategorii gramatycznych (czas, aspekt, ﬂeksja itp.) na tle innych języków, różnice
w funkcjonowaniu imion, nazwisk, ich kolejności w wybranych językach, różnice
pomiędzy polskimi a angielskimi zasadami ortograﬁcznymi i interpunkcyjnymi,
wpływy języka angielskiego na leksykę i składnię polskiego tekstu, zjawiska
grzecznościowe współczesnych Polaków, zjawisko rozszerzania znaczenia słów
pod wpływem języka angielskiego.

W1, W3, U1, U4, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, prace
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: regularne
przygotowywanie się do zajęć, aktywność na zajęciach,
zaliczenie na ocenę zadanych prac pisemnych. Spełnienie
tych wymagań umożliwia dopuszczenie do kolokwium
zaliczeniowego.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, prace
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: regularne
przygotowywanie się do zajęć, aktywność na zajęciach,
zaliczenie na ocenę zadanych prac pisemnych. Spełnienie
tych wymagań umożliwia dopuszczenie do kolokwium
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

Sylabusy
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Seminarium magisterskie 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.230.5cd4245d1b539.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kierunki i szkoły współczesnej myśli
przekładoznawczej; interdyscyplinarne konteksty
nauki o przekładzie; istotne pola badawcze w zakresie
współczesnego przekładoznawstwa; znaczenie
przekładoznawstwa w systemie nauk
humanistycznych

PLK_K2_W01,
PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

sposoby analizy tekstów kultury w kontekście
przekładu; sposoby analizy tekstów przekładanych;
specyﬁkę interpretacji dzieła tłumaczonego;
intersemiotyczne aspekty interpretacji przekładowej

PLK_K2_W04,
PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

sposób fukcjonowania utworów tłumaczonych
w kulturze literackiej i w szerszych kontekstach
kultury; znaczenie szeroko rozumianego przekładu
w kulturze; zagadnienia historii przekładu; znaczenie
przekładu jako czynnika kulturotwórczego

PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06,
PLK_K2_W08,
PLK_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

ideowe i instytucjonalne funkcjonowanie kultury
przekładowej w Polsce i na świecie

PLK_K2_W07,
PLK_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

sprawnie analizować i interpretować teksty literackie
i inne teksty kultury, zwłaszcza w kontekście
przekładu; wypowiadać się na ich temat ustnie
i pisemnie

PLK_K2_U02,
PLK_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
PLK_K2_U06, PLK_K2_U07

U2

samodzielnie zdobywać i poszerzać wiadomości
na temat zjawisk kulturowych związanych
z przekładem; korzystać z zaplecza teoretycznego
i stosować nowoczesną metodologię badań
przekładoznawczych

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U03,
PLK_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U10, PLK_K2_U11

w sposób fachowy i poparty rzetelnymi argumentami
oceniać i komentować przekłady tekstów kultury,
dostrzegając ich związki z kontekstem, czasem
i miejscem powstania i funkcjonowania

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U02,
PLK_K2_U03,
PLK_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U07,
PLK_K2_U09,
PLK_K2_U10, PLK_K2_U11

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

udziału w dyskusjach na temat przekładu jako
elementu kultury, jego znaczenia dla współczesnego
świata i uwarunkowań funkcjonowania; inicjowania
i animowania inicjatyw kulturowych i społecznych
dotyczących przekładu

PLK_K2_K03,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę

pracy w instytucjach, w których przekład odgrywa
istotną rolę

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K02,
PLK_K2_K03,
PLK_K2_K04,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

30

przygotowanie referatu

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

1.

przekładoznawstwo jako dyscyplina i pole badawcze: współczesne szkoły i nurty,
ich interdycyplinarne powiązania, główni przedstawiciele;
wędrujące pojęcia i granice przekładu

W1, U2, K1

2.

przekład jako zjawisko kulturowe, jego wielorakie odmiany, sposoby
funkcjonowania i znaczenie w różnych dziedzinach życia;
przekład kulturowy: egzystencja i dyslokacja

W2, W3, U1, U2, U3, K1

3.

kultura przekładu: instytucje, sieci, idee;
ekonomia, polityka, etyka przekładu

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

4.

analiza i interpretacja zjawisk przekładowych na tle rozwoju kultury, znaczenie
przekładu w historii kultury i rozwoju kultur narodowych;
twórcy przekładów i ich znaczenie w historii;
strefy przekładu: mikro– i makrohistorie

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

Sylabusy
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5.

zagadnienia poetyki i stylistyki przekładu, praca krytyczna i analityczna nad
konkretnymi utworami w kontekście przekładu;
komparatystyka, interpretacja, przekład

W2, W3, U1, U2, U3, K1

6.

słowa, obrazy, transfery: ekfraza i hypotypoza

W2, W3, U1, U2, U3, K1

7.

przekład, władza, doświadczenia graniczne

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

8.

samodzielna praca nad planowaniem i tworzeniem własnego projektu
badawczego pod kierunkiem opiekuna seminarium;
możliwość pracy w ramach projektów badawczych prowadzonych w jednostce

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywna obecność na zajęciach, systematyczna praca własna,
przygotowanie wszystkich projektów śródrocznych, postęp w
zaliczenie na ocenę
przygotowaniach pracy dyplomowej, udział w wykładach gościnnych
organizowanych przez Centrum Badań Przekładoznawczych

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywna obecność na zajęciach, systematyczna praca własna,
przygotowanie wszystkich projektów śródrocznych, postęp w
zaliczenie na ocenę
przygotowaniu pracy dyplomowej udział w wykładach gościnnych
organizowanych przez Centrum Badań Przekładoznawczych

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość wybranego języka obcego; znajomość języka angielskiego pozwalająca na lekturę tekstów akademickich;
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka obcego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.2F0.5cc2ec2954783.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
6.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, pisania
i mówienia.

C2

Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka obcego, w szczególności analizy tekstu, tworzenia
tekstu pisanego i mówionego oraz przekładu tekstu z języka obcego na język polski/z języka polskiego na język
obcy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

merytorycznie i logicznie argumentować i formułować
wnioski i samodzielne sądy w języku obcym oraz
w języku polskim.

zaliczenie na ocenę,
PLK_K2_U01,
zaliczenie, egzamin
PLK_K2_U10, PLK_K2_U12
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji
językowych z zakresu języka obcego oraz języka
polskiego.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PLK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czytanie ze zrozumieniem:
- praca z tekstami z gazet i czasopism, ze źródeł internetowych oraz z tekstami
literackimi

U1, K1

2.

Pisanie:
- ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnych

U1, K1

3.

Słuchanie:
- na podstawie autentycznych form audialnych i audiowizualnych z
zastosowaniem różnego typu zadań

U1, K1

4.

Poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo):
- ćwiczenie językowe z zakresu morfologii, słowotwórstwa, ﬂeksji i składni oraz
fonetyki

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalane są przez uczących dla każdego rodzaju zajęć w
ramach PNJO

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalane są przez uczących dla każdego rodzaju zajęć w
ramach PNJO

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalane są przez uczących dla każdego rodzaju zajęć w
ramach PNJO
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalane są przez uczących dla każdego rodzaju zajęć w ramach
PNJO

Wymagania wstępne i dodatkowe
Poziom językowy min. B2 wg ESOKJ w zakresie języka obcego; obecność na zajęciach jest obowiązkowa; zajęcia realizowane
są w wybranym instytucie Wydziału Filologicznego po uzgodnieniu z kierownikiem kierunku

Sylabusy
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Literatura i kultura wybranego kręgu językowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.2F0.5cd032d66fe19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy i interpretacji tekstów kultury

PLK_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji
pomiędzy literaturami różnych kręgów kulturowych

PLK_K2_W05,
PLK_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

student zna / ma orientację w najważniejszych
zagadnieniach literatury i kultury wybranego kręgu
językowego

PLK_K2_W05,
PLK_K2_W08,
PLK_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

U2

nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście,
wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

PLK_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

wypowiadać się ustnie i pisemnie na temat literatury
i kultury wybranego kręgu językowego

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U02,
PLK_K2_U04,
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U07, PLK_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PLK_K2_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PLK_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PLK_K2_K01, PLK_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
PLK_K2_U02, PLK_K2_U04
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz
jego zachowania

K2

student jest świadom(a) roli literatury w integracji
społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym
procesie

K3

student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza źródeł historycznych

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 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć omawiane będą najważniejsze zagadnienia literatury i kultury
wybranego kręgu językowego.
Tematyka zajęć obejmuje zarówno ogólne zjawiska i problemy, jak i twórczość
wybranych, reprezentatywnych dla danego kręgu pisarzy.
Omówione zostanie miejsce najważniejszych zjawisk w procesie historycznokulturowym i ich oddziaływanie społeczne.
Na zajęciach będą analizowane teksty literackie reprezentatywne dla wybranego
kręgu językowego.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, systematyczna
praca w trakcie kursu, końcowe zaliczenie na
zasadach ustalonych przez prowadzącego

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,

Sylabusy
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ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, końcowe
zaliczenie na zasadach ustalonych przez
prowadzącego

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, końcowe
zaliczenie na zasadach ustalonych przez
prowadzącego

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, końcowe
zaliczenie na zasadach ustalonych przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończone studia pierwszego stopnia; dobra znajomość języka obcego; obecność na zajęciach jest obowiązkowa; zajęcia
realizowane są w wybranym instytucie Wydziału Filologicznego po uzgodnieniu z kierownikiem kierunku

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - literatura gatunkowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.210.5cd032d461df9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest uświadomienie studentom potrzeby dostosowania strategii stosowanej w przekładzie do typu
gatunkowego tekstu. ćwiczenia tłumaczeniowe oraz analiza przekładów już istniejących są ukierunkowane
na wypracowanie umiejętności kategoryzowania problemów tłumaczeniowych utworu wyjściowego i ich
rozwiązywanie w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnice między systemami gramatycznymi
i stylistycznymi różnych języków; różnice kulturowe
w obrębie gatunków literatury popularnej w różnych
kręgach językowych; funkcjonalność strategii
udomowienia i egzotyzacji w przekładzie.

PLK_K2_W04,
PLK_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna i rozumie metody analizy, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania różnych
wytworów kultury i pojmuje ich współzależności
z teorią i praktyką przekładu.

PLK_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie strategie i techniki przekładu,
zwłaszcza w odniesieniu do przekładu literackiego
i artystycznego oraz ich teoretyczne i historyczne
zaplecze.

PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę

PLK_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz uznawania znaczenia wiedzy
w rowiązywaniu problemów poznawczych
PLK_K2_K06
i praktycznych, zwłaszcza w odniesieniu
do działalności przekładowej

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrozumieć i zinterpretować obcojęzyczny tekst
literacki w kontekście jego specyﬁki gatunkowej,
skategoryzować problemy stylistyczne i kulturowe
związane z jego przekładem; odnieść go
do kontekstów historycznoliterackich i stylistycznych;
sprawnie tłumaczyć teksty literackie; przygotowywać
maszynopis do publikacji; dokonać korekty autorskiej
tekstu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

analiza porównawcza przekładów literatury popularnej

W1, W2, W3, U1, K1

2.

dokonanie przekładu i jego analiza krytyczna

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student przygotowuje pisemne tłumaczenie tekstów wskazanych przez
zaliczenie na ocenę wykładowcę, z języka uzgodnionego z prowadzącym zajęcia, następnie
dokonuje ich analizy w czasie konsultacji indywidualnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka polskiego, dobra znajomość jednego z języków europejskich, w tym przynajmniej
podstawowa znajomość angielskiego

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - przekład literatury pięknej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.210.1589964931.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką przekładu literackiego oraz doskonalenie umiejętności
przekładu różnych gatunków literackich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

charakterystykę różnych odmian tekstu literackiego

PLK_K2_W04

projekt
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W2

specyﬁkę tłumaczenia tekstów literackich, w tym rolę
wieloznaczności i niedookreślenia

PLK_K2_W04,
PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06

projekt

W3

rolę decyzji przekładowych dla potencjału
interpretacyjnego, a także sposobów i kontekstów
funkcjonowania tekstu literackiego

PLK_K2_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i tłumaczyć teksty literackie, stosując
różne zabiegi językowe i stylistyczne; krytycznie
oceniać własne i cudze przekłady; dostrzegać
rezultaty określonych wyborów stylistycznych;
przygotowywać tekst do adiustacji; dokonywać
korekty autorskiej tekstu; współpracować
z redaktorem

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U02,
projekt
PLK_K2_U03,
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U08, PLK_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy na rynku tłumaczeń literackich
i ogólnohumanistycznych i do współpracy z autorem,
redaktorem i wydawcą

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K03,
PLK_K2_K04, PLK_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

36

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

stylistyka i poetyka tekstu literackiego w kontekście przekładu

W1, W2, W3, U1

2.

praca z tekstem: wybory, strategie, techniki tłumaczeniowe

W2, W3, U1

3.

praktyczne aspekty zawodu tłumacza: współpraca z autorem i redaktorem,
funkcjonowanie na rynku

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach; systematyczna praca w trakcie kursu;
staranne i terminowe odrabianie zadań domowych; przedstawienie
semestralnego projektu przekładowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagania wstępne tożsame z wymaganiami dla kandydatów na studia; obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - teksty humanistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.220.5cd032d540007.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych,
kształtowanie znajomości terminologii specjalistycznej oraz umiejętności tłumaczenia tekstu
popularnonaukowego i naukowego, ze szczególnym naciskiem na przekład tekstów humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03,
PLK_K2_W06

zasady tłumaczenia tekstów naukowych
z uwzględnieniem specyﬁki przekładu tekstów
humanistycznych

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sprawnie wyszukiwać terminologię stosowaną
w przekładzie tekstów naukowych i wykorzystywać ją
w przekładzie tekstów humanistycznych

PLK_K2_U03,
zaliczenie pisemne,
PLK_K2_U05,
projekt
PLK_K2_U08, PLK_K2_U09

U2

dokonywać przekładu tekstów humanistycznych
z wybranego języka obcego na język polski oraz
podejmuje próby tłumaczenia tekstów z języka
polskiego na wybrany język obcy

PLK_K2_U05,
zaliczenie pisemne,
PLK_K2_U08, PLK_K2_U12 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posługiwania się wiedzą specjalistyczną w działalności
przekładowej

zaliczenie pisemne,
projekt

PLK_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

25

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczenie tekstów naukowych. Parateksty i ich funkcja w przekładzie
naukowym. Styl bibliograﬁczny w przekładzie naukowym. Przekład tekstów
humanistycznych. Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów humanistycznych z
zakresu ﬁlozoﬁi, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa (w tym humanistyki
medycznej), nauk o kulturze i reiligii (w tym badań nad dziedzictwem
kulturowym), nauk o sztuce. Ocena jakości przekładu tekstu naukowego.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich
przewidzianych programem zadań przekładowych oraz przekład
zaliczenie pisemne, projekt wybranego przez studenta tekstu humanistycznego. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa; dopuszczalna jest jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wybranego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym.

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - literatura dziecięca
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.220.1589965211.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różnice gatunkowe i stylistyczne w obrębie literatury
dziecięcej.

PLK_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

rozróżnić gatunki i style literackie.

PLK_K2_W06

zaliczenie pisemne

PLK_K2_U05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przetłumaczyć wiersze dla dzieci.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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podejmowania pracy tłumacza literatury dziecięcej
z zachowaniem zasad etyki zawodowej

K1

PLK_K2_K01, PLK_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

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

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztaty skupiają się wokół obcojęzycznych tekstów należących do literatury
dziecięcej i polegają na dostosowaniu ich do wymogów formalnych (styl, gatunek,
odbiorca w różnym wieku i o różnych kompetencjach).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Student wybiera 1 z 3 tekstów literackich i dokonuje jego przekładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka obcego; obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Potworność przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.220.5cd032d598526.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat historii przekładu oraz wybranych zagadnień
przekładoznawczych. Studenci zapoznają się z terminologią stosowaną w teorii i krytyce przekładu. Kurs
przygotowuje studentów do podejmowania samodzielnej krytyki przekładu w oparciu o wypracowane kryteria
oceny jakości tłumaczenia, biorące pod uwagę takie zmienne jak osoba odbiorcy docelowego, kontekst czy
strategie translatorskie tłumacza/ki. Szczególną uwagę w ramach kursu zwraca się na uwarunkowania
historyczne i kulturowe towarzyszące recepcji przekładu. Przekład jako zjawisko kulturowe analizowany jest
w oparciu o zmienne przekonania dotyczące kwestii podobieństwa i odstępstwa od językowej i kulturowej normy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie najważniejsze nowe osiągnięcia
w zakresie przekładoznawstwa.

PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03,
PLK_K2_W04,
PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

W2

Student zna i rozumie strategie i techniki przekładu,
ich historyczne uwarunkowania oraz przemiany, jakim
podlegają.

PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03,
PLK_K2_W04,
PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

W3

Student zna i rozumie metody analizy tekstów kultury
i pojmuje ich współzależności z teorią i praktyką
przekładu.

PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03,
PLK_K2_W04,
PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować wybrane teksty kultury
z wykorzystaniem narzędzi przekładoznawczych.

PLK_K2_U02,
PLK_K2_U03,
zaliczenie na ocenę, esej
PLK_K2_U04,
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U07, PLK_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny poznawanych
treści.

PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie zajęć studenci pogłębiają znajomość terminologii stosowanej w teorii i
krytyce przekładu, która nie występuje w poetyce stosowanej do opisu oryginału,
a odnosi się to sposobu istnienia i funkcjonowania dzieła tłumaczonego
(obejmującą m.in. problemy przekładalności i nieprzekładalności, pojęcia serii
przekładowej, ekwiwalencji, intertekstualności); treści te są następnie
wykorzystywane w analizie i interpretacji istniejących przekładów. Kurs
przygotowuje studentów do podejmowania samodzielnej krytyki przekładu w
oparciu o wypracowane kryteria oceny jakości tłumaczenia biorące pod uwagę
takie zmienne jak osoba odbiorcy docelowego, kontekst czy strategie
translatorskie tłumacza/ki. Zajęcia mają charakter po części praktyczny: poznane
narzędzia stosowane w krytyce przekładowej są wykorzystywane w analizie i
krytyce gotowych przekładów uwzględniającej poszukiwanie alternatywnych
rozwiązań translatorskich, a mają przyczyniać się do poszerzania repertuaru
W1, W2, W3, U1, K1
umiejętności ogólnych wchodzących w zakres kompetencji translatorskiej (analiza,
korekta, redakcja tłumaczenia). Materiał omawiany jest w oparciu o następujące
bloki tematyczne:
1. Potworność w kulturze/ kultura translacyjna.
2. Potworność w literaturze.
3. Potworność języka.
4. Przemoc w przekładzie.
5-6. Potworna generacja: serie przekładowe.
7-8. Przekład a postkolonializm.
9-10. Przekład a płeć kulturowa.
11. Między mimesis a mimikrą: strategie przekładowe.
12-14. Potworność w przekładzie.
15. Zadania tłumacza/tłumaczki: podsumowanie

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do aktywnego udziału w zajęciach oraz
przygotowania eseju na temat wybranej lektury i pracy
zaliczenie na ocenę, esej zaliczeniowej. Dopuszczalna jest jedna nieobecność; w razie
większej liczby nieobecności wymagana jest indywidualna rozmowa
z prowadzącą w czasie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej terminologii przekładoznawczej.

Sylabusy
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Podstawy przekładu audiowizualnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.220.5cb0951191e7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Absolwent posiada podstawową wiedzę na temat wykonywania tłumaczeń audiowizualnych (pod lektora i napisy)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady wykonywania tłumaczeń i opracowań tekstów
audiowizualnych

PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawowe terminy stosowane przy opracowywaniu
materiałów audiowizualnych

PLK_K2_W02

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować odpowiednio opracowany tekst dla
lektora i pod napisy na podstawowym poziomie

PLK_K2_U05

U2

posługiwać się podstawowymi narzędziami
stanowiącymi warsztat tłumacza audiowizualnego
(słowniki internetowe, słowniki klasyczne,
oprogramowanie do konwersji plików ﬁlmowych)

PLK_K2_U01, PLK_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U3

obsługiwać oprogramowanie Subtile Workshop
na podstawowym poziomie

PLK_K2_U05

zaliczenie na ocenę

PLK_K2_K03,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia samodzielnych tłumaczeń audiowizualnych
o średnim poziomie trudności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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.

Omówienie materiałów, które tłumacz otrzymuje do pracy. Podstawowe terminy
związane z tłumaczeniami audiowizualnymi.

W1, W2, U2, K1

2.

Technika tłumaczeń materiałów audiowizualnych bez tonu międzynarodowego.

W1, U1, K1

3.

Technika tłumaczeń materiałów audiowizualnych z tonem międzynarodowym.

W1, U1, K1

4.

Technika opracowywania wielojęzycznych materiałów audiowizualnych.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Omówienie zasad przygotowywania napisów. Podstawy obsługi programu Subtitle
Workshop.

W1, U3, K1

6.

Technika przytowywania wizytówek do ﬁlmów.

U1, U3, K1

7.

Samodzielne przygotowanie napisów do ﬁlmu.

W1, U1, U3, K1

8.

Tłumaczenie anglojęzycznych napisów do ﬁlmu na język polski.

W1, U1, U3, K1

9.

Tłumaczenie scenariusza ﬁlmowego na język polski.

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie samodzielnego tłumaczenia. Dopuszczalna absencja na
dwóch zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Umiejętność redagowania tekstów w języku polskim.

Sylabusy
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Tłumacz a rynek wydawniczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.220.5cd032d5d1569.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką rynku wydawniczego, ze szczególnym naciskiem na rynek wydawniczy
w Polsce.

C2

Zapoznanie studentów z trybem współpracy z instytucjami: prywatnymi wydawnictwami, NGO, instytucjami
publicznymi, agencjami literackimi, a także podmiotami reprezentującymi te instytucje: redaktorami
nabywającymi, prowadzącymi, językowymi i technicznymi, a także agentami - w zakresie komercjalizacji
przekładu.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami prawnymi regulującymi współpracę tłumacza z podmiotami
współtworzącymi rynek książki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie system funkcjonowania rynku
wydawniczego w Polsce i w Europie, komercyjne
aspekty współpracy z instytucjami wydającymi
literaturę w przekładzie, główne wydawnictwa,
agencje literackie oraz wybrane instytucje zajmujące
się komercyjnym pozyskiwaniem tłumaczeń w celach
wydawniczych, podstawy prawa autorskiego,
programy stypendialne i grantowe pozwalające
na uzyskiwanie doﬁnansowań wykonywanej pracy.

PLK_K2_W07,
PLK_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ nawiązać współpracę z wydawnictwem
lub innym podmiotem prowadzącym działalność
wydawniczą, zaprezentować potencjalnemu
pracodawcy efekty swojej pracy przekładowej przy
zachowaniu odpowiednich standardów edytorskich
i merytorycznych, krytycznie odnieść się
do dokumentów regulujących warunki współpracy
z wydawnictwem,

PLK_K2_U09, PLK_K2_U11 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do kompetentnej komunikacji
z ewentualnym pracodawcą w celu nawiązania
komercyjnej współpracy, potraﬁ przedstawić wyniki
swojej pracy przekładowej w sposób klarowny i zgodny
normami wydawniczymi.

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K02,
PLK_K2_K03,
PLK_K2_K04, PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Struktura polskiego rynku wydawniczego. Wydawnictwa i agencje literackie.

W1, U1, K1

2.

Zasady współpracy między autorem, redaktorem a tłumaczem.

W1, U1, K1

3.

Prawne aspekty pracy tłumacza - współpraca z wydawcami i podstawy prawa
autorskiego.

W1, U1, K1

4.

Redakcja przekładu - merytoryczne aspekty współpracy z wydawcą i redaktorem.

W1, U1, K1

5.

Wprowadzanie przekładu na polski rynek wydawniczy - literatury peryferyjne,
języki mniejszości.

W1, U1, K1

6.

Pozyskiwanie doﬁnansowań i system stypendialny w pracy tłumacza.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, przedstawienie
pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów teoretycznych oraz publicystycznych. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.2C0.5cd4245d3afc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kierunki i szkoły współczesnej myśli
przekładoznawczej; interdyscyplinarne konteksty
nauki o przekładzie; istotne pola badawcze w zakresie
współczesnego przekładoznawstwa; znaczenie
przekładoznawstwa w systemie nauk
humanistycznych

PLK_K2_W01,
PLK_K2_W02,
PLK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

sposoby analizy tekstów kultury w kontekście
przekładu; sposoby analizy tekstów przekładanych;
specyﬁkę interpretacji dzieła tłumaczonego;
intersemiotyczne aspekty interpretacji przekładowej

PLK_K2_W04,
PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

sposób fukcjonowania utworów tłumaczonych
w kulturze literackiej i w szerszych kontekstach
kultury; znaczenie szeroko rozumianego przekładu
w kulturze; zagadnienia historii przekładu; znaczenie
przekładu jako czynnika kulturotwórczego

PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06,
PLK_K2_W08,
PLK_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

ideowe i instytucjonalne funkcjonowanie kultury
przekładowej w Polsce i na świecie

PLK_K2_W07,
PLK_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

sprawnie analizować i interpretować teksty literackie
i inne teksty kultury, zwłaszcza w kontekście
przekładu; wypowiadać się na ich temat ustnie
i pisemnie

PLK_K2_U02,
PLK_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
PLK_K2_U06, PLK_K2_U07

U2

samodzielnie zdobywać i poszerzać wiadomości
na temat zjawisk kulturowych związanych
z przekładem; korzystać z zaplecza teoretycznego
i stosować nowoczesną metodologię badań
przekładoznawczych

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U03,
PLK_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U10, PLK_K2_U11

w sposób fachowy i poparty rzetelnymi argumentami
oceniać i komentować przekłady tekstów kultury,
dostrzegając ich związki z kontekstem, czasem
i miejscem powstania i funkcjonowania

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U02,
PLK_K2_U03,
PLK_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U07,
PLK_K2_U09,
PLK_K2_U10, PLK_K2_U11

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

udziału w dyskusjach na temat przekładu jako
elementu kultury, jego znaczenia dla współczesnego
świata i uwarunkowań funkcjonowania; inicjowania
i animowania inicjatyw kulturowych i społecznych
dotyczących przekładu

PLK_K2_K03,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę

pracy w instytucjach, w których przekład odgrywa
istotną rolę

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K02,
PLK_K2_K03,
PLK_K2_K04,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

pozyskanie danych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
390

ECTS
10.0

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.

przekładoznawstwo jako dyscyplina i pole badawcze: współczesne szkoły i nurty,
ich interdycyplinarne powiązania, główni przedstawiciele;
wędrujące pojęcia i granice przekładu

W1, U2, K1

2.

przekład jako zjawisko kulturowe, jego wielorakie odmiany, sposoby
funkcjonowania i znaczenie w różnych dziedzinach życia;
przekład kulturowy: egzystencja i dyslokacja

W2, W3, U1, U2, U3, K1

3.

kultura przekładu: instytucje, sieci, idee;
ekonomia, polityka, etyka przekładu

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

Sylabusy
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4.

analiza i interpretacja zjawisk przekładowych na tle rozwoju kultury, znaczenie
przekładu w historii kultury i rozwoju kultur narodowych; twórcy przekładów i ich
znaczenie w historii;
strefy przekładu: mikro– i makrohistorie

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

5.

zagadnienia poetyki i stylistyki przekładu, praca krytyczna i analityczna nad
konkretnymi utworami w kontekście przekładu;
komparatystyka, interpretacja, przekład

W2, W3, U1, U2, U3, K1

6.

słowa, obrazy, transfery: ekfraza i hypotypoza

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

7.

przekład, władza, doświadczenia graniczne

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

8.

samodzielna praca nad planowaniem i tworzeniem własnego projektu
badawczego pod kierunkiem opiekuna seminarium;
możliwość pracy w ramach projektów badawczych prowadzonych w jednostce

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywna obecność na zajęciach, systematyczna praca własna,
przygotowanie wszystkich projektów śródrocznych, postęp w
zaliczenie na ocenę
przygotowaniu pracy dyplomowej udział w wykładach gościnnych
organizowanych przez Centrum Badań Przekładoznawczych

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywna obecność na zajęciach, systematyczna praca własna,
przygotowanie wszystkich projektów śródrocznych, postęp w
zaliczenie na ocenę
przygotowaniu pracy dyplomowej udział w wykładach gościnnych
organizowanych przez Centrum Badań Przekładoznawczych

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość wybranego języka obcego; znajomość języka angielskiego pozwalająca na lektury; obecność na zajęciach
jest obowiązkowa

Sylabusy
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Indywidualny projekt przekładowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.2C0.5cd032d6514db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 6

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 6

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnice między systemami gramatycznymi
i stylistycznymi różnych języków; obowiązujące style
literackie polszczyzny; zasady tłumaczenia tekstów
literackich; obowiązujące konwencje edytorskie;

PLK_K2_W04,
PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06,
PLK_K2_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrozumieć i zinterpretować obcojęzyczny tekst
literacki; odnieść go do kontekstów
historycznoliterackich i stylistycznych; sprawnie
tłumaczyć teksty literackie; przygotowywać
maszynopis do publikacji; dokonać korekty autorskiej
tekstu

PLK_K2_U02,
PLK_K2_U05,
projekt
PLK_K2_U08,
PLK_K2_U11, PLK_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykonywania przekładów literackich
i ogólnohumanistycznych; poruszania się na rynku
pracy tłumaczy; współpracy z innymi tłumaczami
i redaktorami oraz wydawcami

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K02,
PLK_K2_K03,
PLK_K2_K04,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

6

przygotowanie projektu

64

poprawa projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

6

przygotowanie projektu

64

poprawa projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
6

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

interpretacja tekstu literackiego

W1, U1, K1

2.

praca nad stylistyką i poetyką przekładu

W1, U1, K1

3.

redakcja i przygotowanie maszynopisu do druku; kontakt z wydawcą

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

tutorial

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przedstawia przekład wybranego utworu literackiego o
uzgodnionej z tutorem objętości. W trakcie trwania projektu student
konsultuje postępy pracy z tutorem według ustalonego indywidualnie
harmonogramu.

projekt

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

tutorial

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przedstawia przekład wybranego utworu literackiego o
uzgodnionej z tutorem objętości. W trakcie trwania projektu student
konsultuje postępy pracy z tutorem według ustalonego indywidulanie
harmonogramu.

projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość wybranego języka obcego

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - przekład literatury eksperymentalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.240.5cd032d6c897f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnymi formami, gatunkami i tradycjami literatury eksperymentalnej oraz omówienie
strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do ich wewnętrznych właściwości.

C2

Uświadomienie uczestnikom warsztatu problemów z ustaleniem zakresu ingerencji tłumacza w materię tekstów
przekładalnych i częściowo przekładalnych, a także sposobów działania w przypadku tekstów nieprzekładalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię z zakresu przekładoznawstwa
w odniesieniu do przekładu literatury
eksperymentalnej i potraﬁ zastosować ją w praktyce
przekładowej.

PLK_K2_W02

projekt, zaliczenie

W2

strategie i techniki przekładu literatury
eksperymentalnej i potraﬁ zastosować ich teoretyczne
i krytyczne zaplecze w odniesieniu do określonej
tradycji literackiej

PLK_K2_W06

projekt, zaliczenie

PLK_K2_U03

projekt, zaliczenie

PLK_K2_K06

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się ujęciami teoretycznymi dotyczącymi
tłumaczenia literatury eksperymentalnej
w prowadzeniu analizy i rozwiązywania problemów
przekładu literatury eksperymentalnej i konkretnych
zadań przekładowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści w odniesieniu
do literatury eksperymentalnej oraz uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych, zwłaszcza w odniesieniu
do działalności przekładowej w obrębie literatury
eksperymentalnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie projektu

25

analiza problemu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przekładalność a nieprzekładalność literatury eksperymentalnej. Zaznajomienie
studentów z pojęciem literatury eksperymentalnej (literatura awangardowa,
neoawangardowa, postmodernistyczna; pogranicza literatury, sztuk wizualnych i
performatywnych; literatura niepoważna) oraz najistotniejszymi teoriami
przekładowymi i ujęciami analitycznymi poruszającymi tę problematykę

W1, W2, U1, K1

2.

Krytyczna analiza porównawcza wybranych przekładów literatury
eksperymentalnej z próbą samodzielnej reﬂeksji na temat innych możliwych
strategii przekładowych

W1, W2, U1, K1

3.

Samodzielna praca przekładowa studenta nad wybranym przez siebie tekstem
eksperymentalnym z uwzględnieniem zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej i
krytycznej

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Koordynator przedmiotu zastrzega sobie możliwość zmiany formy
kształcenia ze stacjonarnej na zdalną oraz zmiany formy egzaminu ze
stacjonarnej na zdalną lub ze zdalnej na stacjonarną oraz z pisemnej na
ustną lub z ustnej na pisemną w odpowiedzi na zewnętrzne okoliczności,
które uniemożliwiałyby realizację lub weryﬁkację efektów uczenia się w
sposób przewidziany wyjściowo w sylabusie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - przekład tekstów dla teatru
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.240.5cd032d7e1411.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami, jakie napotykają tłumacze tekstów dla
teatru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe zasady przekładu tekstów
dla sceny.

PLK_K2_W01,
PLK_K2_W04,
PLK_K2_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować zasady przekładu tekstów dla sceny
w praktyce.

PLK_K2_U01,
zaliczenie pisemne
PLK_K2_U02, PLK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów wykonywać zadania translatorskie
z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

PLK_K2_K04, PLK_K2_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Przeklad literacki a przekład dla sceny. Specyﬁka tłumaczenia tekstów dla
teatru

W1

2.

2. Tekst i kontekst. Przekład dla sceny i przekład na scenie

W1, U1

3.

3. Tłumaczenie dialogu dramatycznego

W1, U1, K1

4.

4. Przekład didaskaliów i uwag inscenizacyjnych

W1, U1, K1

5.

5. Przekład niedramatycznych tekstów dla teatru

W1, U1, K1

6.

6. Przekład spektakli teatralnych - tworzenie napisów

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnicy samodzielnie przygotowują na ocenę przekłady tekstów dla
teatru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Sylabusy
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Interpretacja i krytyka przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.240.1559048474.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć zapoznamy się z zagadnieniami interpretacji i krytyki utworów tłumaczonych, gatunkami krytyki
przekładowej oraz najważniejszymi polskimi krytykami przekładu. Poznamy także rynek krytyki przekładu,
najważniejsze publikacje książkowe, czasopisma i inne media podejmujące problematykę przekładową. W części
warsztatowej kursu spróbujemy własnych sił w krytyce przekładu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane dzieła literackie wybranego kręgu
kulturowego, ich konteksty i znaczenie; polską
literaturę współczesną i miejsce, jakie zajmuje w niej
przekład

PLK_K2_W06,
PLK_K2_W08,
PLK_K2_W09

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie interpretować dzieła literackie
w kontekście przekładu; sprawnie prezentować ich
zasadnicze cechy i specyﬁkę; porównywać i oceniać
ich przekłady na język polski; dostrzegać różnice
i przekonująco je wyjaśniać; argumentować na rzecz
wyboru którejś z wersji

PLK_K2_U02,
PLK_K2_U03,
PLK_K2_U04,
projekt, prezentacja
PLK_K2_U06,
PLK_K2_U07,
PLK_K2_U09,
PLK_K2_U10, PLK_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wzięcia udziału w dyskusji krytycznej dotyczącej
jakości i wartości przekładu literackiego na język
polski; recenzowania przekładu i wypowiadania się
publicznie na temat tej dziedziny twórczości

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K04,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

interpretacja tekstu literackiego w kontekście przekładu

U1

2.

najważniejsze postaci tłumaczy literatury na język polski

W1

3.

style i gatunki krytyki przekładu, rynek krytyki przekładu w Polsce

W1, K1

4.

warsztaty pisania recenzji przekładu, zajęcia praktyczne

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy

82 / 102

Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach; systematyczna praca w trakcie kursu;
projekt, prezentacja wykonanie wszystkich cząstkowych zadań w trakcie kursu; projekt
krytyczny; poprawa projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość wybranego języka obcego obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Cyfrowe narzędzia w przekładoznawstwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.240.1585122680.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja zakresu cyfrowych badań przekładoznawczych

C2

Praktyczna nauka użycia i obsługi narzędzi cyfrowych stosowanych w przekłądoznawstwie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane zjawiska ilościowe występujące w języku
literackim oryginału i przekładu.

PLK_K2_W02

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
stosować metody i narzędzia komputerowe przydatne
w ilościowej analizie tekstu literackiego.

U1

PLK_K2_U02

zaliczenie

PLK_K2_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznego łączenia ilościowych i jakościowych
zjawisk w przekładzie literackim

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań empirycznych

30

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.

Badanie ilościowe języka literackiego w oryginale i przekładzie

W1, K1

2.

Prezentacja i nauka użycia oprogramowania wspomagającego badania
przekładoznawcze

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik oceniania ciągłego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach

Sylabusy
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Tłumaczki w historii literatury polskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.240.5cd032d747905.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentkom i studentom kulturotwórczej roli tłumaczy i tłumaczek

C2

Zapoznanie studentów i studentek z kulturowymi uwarunkowaniami literatury tłumaczonej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię, podstawowe teorie i metodologie
w zakresie przekładoznawstwa, literaturoznawstwa
i badań kulturowych; ma uporządkowaną wiedzę
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
związanych ze specjalnością.

PLK_K2_W03,
PLK_K2_W06

wyniki badań

W2

interdyscyplinarne powiązania literaturoznawstwa
i przekładoznawstwa z antropologią, ﬁlozoﬁą
i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody krytyki
przekładu oraz analizy i interpretacji literatury
w kontekście innych sztuk

PLK_K2_W03,
PLK_K2_W04

wyniki badań

U1

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

PLK_K2_U02, PLK_K2_U06

wyniki badań,
prezentacja

U2

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa;
potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
tekstów literackich oraz innych tekstów kultury
z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje
historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych

PLK_K2_U02,
wyniki badań,
PLK_K2_U03, PLK_K2_U04 prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznania roli literatury i przekładu w integracji
społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym
procesie

PLK_K2_K05

prezentacja

K2

rozpoznawania wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych

PLK_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

25

przygotowanie referatu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do Translator Studies [Studiów nad tłumaczem/tłumaczką] i
Translation History [historii przekładu]

W1, U2

2.

Analiza przekładu i elementy krytyki przekładu

W2, U1, U2, K1

3.

Fascynujące biograﬁe twórców "pomiędzy", czyli sylwetki tłumaczek i tłumaczy
oraz ich postulowane i realne miejsce w literaturach i kulturach.

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Kwerenda biblioteczna, opracowanie biogramów tłumaczy i tłumaczek

W1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wyniki badań, prezentacja

aktywne uczestnictwo w zajęciach; prezentacja wyników kwerendy
dotyczącej wybranej tłumaczki/tłumacza

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Grupowy projekt przekładowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.2C0.6051f056b99d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie tłumaczenia tekstów

C2

podniesienie kwaliﬁkacji merytorycznych niezbędnych w zawodzie tłumacza

C3

podniesienie kompetencji w zakresie pracy zespołowej i prowadzenia projektów tłumaczeniowych

C4

podniesienie kwaliﬁkacji edytorskich w zakresie przygotowania tekstu dla wydawnictwa

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różnice między systemami gramatycznymi
i stylistycznymi różnych języków

PLK_K2_W04

projekt

W2

obowiązujące style literackie polszczyzny

PLK_K2_W05

projekt

W3

zasady tłumaczenia tekstów literackich
i humanistycznonaukowych

PLK_K2_W06

projekt

W4

obowiązujące konwencje edytorskie

PLK_K2_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć i zinterpretować obcojęzyczny tekst
literacki i naukowy;

PLK_K2_U02

projekt

U2

odnieść tekst literacki/naukowy do kontekstów
historycznoliterackich i stylistycznych

PLK_K2_U05

projekt

U3

sprawnie tłumaczyć teksty literackie i naukowe

PLK_K2_U08

projekt

U4

przygotowywać maszynopis do publikacji; dokonać
korekty autorskiej tekstu

PLK_K2_U11, PLK_K2_U12 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania przekładów literackich
i ogólnohumanistycznych;

PLK_K2_K01

projekt

K2

poruszania się na rynku pracy tłumaczy;

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K03, PLK_K2_K04

projekt

K3

współpracy z innymi tłumaczami i redaktorami oraz
wydawcami;

PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

15

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

15

poprawa projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

interpretacja tekstu literackiego/humanistycznonaukowego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

2.

praca na stylistyką i poetyką przekładu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

3.

redakcja i przygotowani maszynopisu do druku; kontakt z wydawcą

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przedstawia przekład fragmentu wybranego utworu literackiego
lub humanistycznonaukowego tłumaczonego przez całą grupę. W trakcie
trwania projektu student aktywnie uczestniczy w dyskusjach i kwerendach
oraz innych pracach podejmowanych przez grupę.
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przedstawia przekład fragmentu tekstu literackiego lub
humanistycznonaukowego. Student aktywnie uczestniczy w dyskusjach i
kwerendach oraz innych pracach nad przygotowaniem tekstu do
publikacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego ; obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - przekład poezji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.280.1589965345.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pogłębienie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji współczesnej poezji anglojęzycznej,
wykształcenie umiejętności jej przekładu na język polski oraz wrażliwości na stylistyczne niuanse
opracowywanego tekstu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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metody analizy, interpretacji, wartościowania
i problematyzowania współczesnych tekstów
poetyckich w oryginale i przekładzie (również
własnym); pojmuje ich współzależności z teorią
i praktyką przekładu; zna wybrane ujęcia
teoretyczne/krytyczne wypracowane na gruncie badań
nad przekładem poetyckim; zna strategie i techniki
przekładu poetyckiego

PLK_K2_W02,
PLK_K2_W04,
PLK_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, portfolio

U1

w pogłębiony sposób analizować i interpretować
opracowywane teksty poetyckie oraz ich istniejące
przekłady (w tym propozycje własne); potraﬁ również
oceniać jakość przekładu poetyckiego

PLK_K2_U02, PLK_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, portfolio

U2

przetłumaczyć wybrane utwory współczesnej poezji
anglojęzycznej na język polski; zaplanować
i zrealizować oryginalny projekt translatorski; potraﬁ
również współpracować z redaktorem i doskonalić
swój warsztat, dokonując korekty własnych
przekładów.

PLK_K2_U05, PLK_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, portfolio

PLK_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, portfolio

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny omawianych i proponowanych
rozwiązań przekładowych oraz wykorzystywania
kompetencji przekładoznawczych w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

30

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

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Warsztat przybliży studentom specyﬁczne zadania stojące przed
tłumaczką/tłumaczem poezji współczesnej. Uczestnicy poznają wybrane ujęcia
teoretyczne/krytyczne oraz uwarunkowania praktyczne związane z przekładem
poetyckim; będą też doskonalić umiejętność analizy, interpretacji i przekładu
współczesnej poezji anglojęzycznej na język polski, a także redagować poezję w
przekładzie. Wybór tłumaczonych tekstów pozwoli im poznać specyﬁkę
tłumaczenia rozmaitych stylów i poetyk, zakorzenionych w różnych kontekstach
etnicznych/historycznych/kulturowych. W ramach zajęć studenci będą tłumaczyć
utwory poetyckie, omawiać (podczas wspólnych dyskusji i indywidualnych
konsultacji) powstałe przekłady i pracować nad samodzielnym projektem
przekładowym.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, portfolio

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na
zajęciach (możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona);
terminowe składanie wyznaczonych przez prowadzącą prac
(które wchodzą w skład portfolio zaliczeniowego), udział w
konsultacjach oraz przygotowanie indywidualnego projektu
przekładowego, który uzupełni semestralne portfolio.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe - przekład na potrzeby rynku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.280.1590069045.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką współczesnego rynku tłumaczeń i praktycznymi
uwarunkowaniami pracy tłumacza oraz doskonalenie umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów,
w szczególności użytkowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę różnego rodzaju tekstów, w tym literackich,
humanistycznonaukowych i użytkowych

PLK_K2_W04

projekt
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W2

PLK_K2_W02,
PLK_K2_W04,
PLK_K2_W05,
PLK_K2_W06

problemy przekładowe charakterystyczne dla
tłumaczenia różnych tekstów, ze szczególnym
uwzględnieniem tłumaczenia tekstów
humanistycznonaukowych

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i tłumaczyć teksty literackie,
humanistycznonaukowe i użytkowe, stosując różne
zabiegi językowe i stylistyczne; krytycznie oceniać
własne i cudze przekłady; dostrzegać rezultaty
podjętych wyborów stylistycznych; przygotowywać
tekst do adjustacji; dokonywać korekty autorskiej
tekstu; współpracować z redaktorem

PLK_K2_U01,
PLK_K2_U02,
projekt
PLK_K2_U03, PLK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy na rynku tłumaczeń; współpracy z klientem
(autorem/wydawcą), redaktorem i innymi
interesariuszami

PLK_K2_K01,
PLK_K2_K02,
PLK_K2_K03,
PLK_K2_K04,
PLK_K2_K05, PLK_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka i potrzeby rynku tłumaczeń w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
pary językowej angielski-polski/polski-angielski

K1

2.

Praca z tekstem: lektura i analiza, przekład, redakcja i korekta

W1, W2, U1

3.

Praktyczne aspekty zawodu tłumacza (współpraca z klientem)

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach; systematyczna praca w trakcie kursu;
terminowe i staranne odrabianie zadań domowych; przedstawienie
semestralnego projektu przekładowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagania wstępne tożsame z wymaganiami stawianymi kandydatom na studia; obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPlPLKS.280.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różnice pomiędzy podstawowymi umowami
dotyczącymi przekładu

PLK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

uprawnienia i obowiązku wynikające z korzystania
z cudzej twórczości (dozwolony użytek prywatny
i publiczny)

PLK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

typowe klauzule występujące w umowach
z wydawcami.

PLK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe przepisy prawa podatkowego odnoszące
się do działalności translatorskiej

PLK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować kluczowe dla siebie kwestie
regulowane w umowie z wydawcą / zamawiającym.

PLK_K2_U11

zaliczenie na ocenę

PLK_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotowy jest do negocjowania umowy
na przekład z wydawcą na podstawowym poziomie
(brak warsztatów z technik negocjowania).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie utworu i wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej

W1, W2

2.

Przekład jako przykład opracowania w rozumieniu prawa autorskiego

W1, U1

3.

Pojęcie twórcy

W1

4.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

W1, W2

5.

Dozwolony użytek w działalności tłumacza

W2

6.

Omówienie przepisów podatkowych dotyczących działalności tłumacza
(preferencyjne koszty uzyskania przychodu)

W4

7.

Rodzaje umów prawnoautorskich

W1

8.

Powszechne klauzule umowne

W3, U1, K1

9.

Dobre praktyki negocjacyjne

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach wykonanie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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