
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

Teoria literatury (konwersatorium)

Semestr 1

II rok studiów I stopnia

CEL PRZEDMIOTU

C1 Nabycie orientacji i zrozumienie podstawowych założeń głównych nurtów w teorii literatury, 
rozumienie celów teorii literatury i nabycie umiejętności refleksji nad naturą tekstu literackiego
C2 Umiejętność stosowania terminologii z zakresu teorii literatury
C3 Umiejętność stosowania teorii literackich do różnych wytworów kultury (literatura, film, sztuki 
wizualne)
C4 Nabycie podstawowej sprawności interpretacji tekstu wg. dowolnej teorii krytycznoliterackiej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zajęcia odbywają się po polsku, jednak wymagany jest poziom j. angielskiego potrzebny do 
zrozumienia prostych tekstów teoretycznych w j. angielskim

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą teorii literatury.
EK P_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu teorii literatury w j. angielskim
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny teorii literatury w j. 
polskim
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa 
ogólnego, a w szczególności fonetyki opisowej
EK P_W07 Student ma uporządkowaną wiedzę prowadzącą do specjalizacji literaturoznawczej
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań nad 
literaturą
EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy produkcji dźwięków mowy ze szczególnym 
odniesieniem do j. angielskiego i polskiego
EK P_W13 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wg różnych teorii literackich i potrafi zastosować je do wytworów kultury 
EK P_U04 Student potrafi stosować rejestr akademicki i literaturoznawczy w dyskusji na temat teorii 
literatury
EK P_U06 Student potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie teorii literatury i interpretacji tekstu literackiego
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 
teorii literatury i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 
wymowy j. angielskiego
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
EK P_K20 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych
EK P_K21 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne z zastosowaniem technik audiowizualnych

http://e.kul.lublin.pl/qlsale.html?op=10&zid=312497


TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć Liczba 
godzin

Semestr I 2
K1. Teoria literatury – zdefiniowanie przedmiotu, metodologia, relacje z innymi 
naukami humanistycznymi i literaturoznawczymi (np filozofia, poetyka) 2

K2. psychoanaliza 2
K3. fenomoenologia 2
K4. hermeneutyka 2
K5. formalizm rosyjski 2
K6. formalizm amerykański 2
K7. karnawał, groteska, polifonia w ujęciu Michaiła Bachtina 2
K8. wczesny strukturalizm 2
K9. rozwój strukturalizmu 2
K10. poststrukturalizm 2
K11. dekonstrukcja 2
K12. feminizm, gender i queer 2
K13. przykładowa interpretacja wybranych krótkich tekstów literackich 2
K14. test zaliczeniowy 2
K15. omówienie testu, ocena 2
Suma godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Sprzęt multimedialny, materiały multimedialne
Podręczniki w formie książkowej

SPOSOBY OCENY 

F1  Studenci  przygotowują  w  domu  krótkie  prezentacje  dotyczące  omawianych  teorii  i  zapoznają  się  z 
bieżącym materiałem w stopniu umożliwiającym aktywny udział w zajęciach
F2 W I semestrze test zaliczeniowy, w II semestrze zaliczenie na podstawie prezentacji (interpretacji tekstów 
literackich z zastosowaniem wybranych teorii)
F3 Egzamin końcowy w formie pisemnej
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych
P2 Testy zaliczeniowe zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Przygotowanie materiałów do zajęć 60
Udział w zajęciach 30
Dodatkowa praca zaliczeniowa 30
Konsultacje 6
SUMA 126
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Znak 2009
2. Brian McHale Postmodernist Fiction, Routledge 1987
3. Peter Barry,  Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory,  Manchester University 
Press 2002
4. Wybrane przez studentów teksty literackie pod kątem interpretacji



PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. Aleksander Bednarski             lubliner@kul.lublin.pl

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Efekt Wiedza
Student nie ma 
podstawowej 

wiedzy z zakresu 
teorii literatury

Student posiada 
ogólną wiedzę 
z zakresu teorii 

literatury

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę z zakresu 
teorii literatury

Student ma pełną 
wiedzę z zakresu 
teorii literatury

Efekt 
Umiejętności

Student nie osiagnął 
wymaganych 
umiejętności 

w zakresie teorii 
literatury

Student nie 
angażuje się w 
przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia ale osiągnął 
podstawowe 
umiejętności 

w zakresie teorii 
literatury

Student wykazuje 
zaangażowanie w 

przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia i osiągnął 
wystarczające 
umiejętności 

w zakresie teorii 
literatury

Student jest 
kreatywny, 

zaangażowany oraz 
osiągnął znaczące 

umiejętności 
w zakresie teorii 

literatury

Efekt 
Kompetencje 

społeczne

Brak uczestnictwa w 
zajęciach, oceny 
niedostateczne 

z testów 
zaliczeniowych.Brak 
zaangażowanie we 

własny rozwój.

Uczestniczy mało 
aktywnie w 
zajęciach. 

Wykazuje małe 
zaangażowanie w 
rozwój osobisty.

Student aktywnie 
uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 
wymagania w 

sposób 
zadowalający.

Student wykazuje 
sie 

zaangażowaniem 
dodatkowym, 

stawia pytania, i 
podnosi swoje 
kompetencje.

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

Konsultacje: Piątki 15:00-15:30, pok. C-947.


