
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Wprowadzenie do kulturoznawstwa celtyckiego (konwersatorium) 

I rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Poznanie i zrozumienie historii i podstawowych cech kultury celtyckiej na podstawie kultury walijskiej i 

irlandzkiej 

C2 Zrozumienie roli historii w kształtowaniu współczesnej kultury celtyckiej/irlandzkiej  

C3 Zrozumienie roli kultury celtyckiej w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej 

C4 Nabycie umiejętności korzystania ze źródeł dotyczących kultury celtyckiej w kierunku kulturoznawstwa 

celtyckiego 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Dostateczna znajomość j. angielskiego 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa celtyckiego 
w systemie nauk filologicznych 

EK P_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa celtyckiego w 
języku angielskim 

EK P_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu kulturoznawstwa celtyckiego 

EK P_W05 Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie 
subdyscyplin kulturoznawstwa 

EK P_W06 Student zna podstawowe terminy z zakresu kulturoznawstwa w j. polskim 

EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia 
teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego z zakresu kulturoznawstwa 
celtyckiego 

EK P_U03 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z 
zakresu kulturoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

EK P_U04 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,  
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa 

EK P_U012 Student potrafi czytać ze zrozumieniem akademickie teksty dotyczące 
kulturoznawstwa i teksty źródłowe w języku angielskim na podstawowym poziomie 
EK P_U021Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w 
języku angielskim z zastosowaniem technik audiowizualnych 
EK P_K01 Student ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa 
celtyckiego i rozumie potrzebę jej rozwijania 

EK P_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego 

EK P_K05 Student rozumie konieczność poszerzania swoich kompetencji z zakresu 
kulturoznawstwa 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  2 

K1. wprowadzenie do martwych i współczesnych języków celtyckich 2 



K2. Języki celtyckie poza Europą 2 

K3. Wprowadzenie do mitologii Irlandii i Walii 2 

K4. Wprowadzenie do historii krajów i narodów celtyckich 2 

K5. Wprowadzenie do historii krajów i narodów celtyckich 2 

K6. Tradycje krajów celtyckich 2 

K7.   Kutlura w krajach celtyckich : literatura,i film 2 

K8.   Celtyckojęzyczna muzyka pop 2 

K9.   Irlandia Północna i IRA 2 

K10. Sytuacja polityczna w krajach celtyckich 2 

K11. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K12. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K13. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K14. prezentacje studentów, dyskusja  2 

K15. omówienie prezentacji, ocena 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Sprzęt multimedialny 

Literatura przedmiotowa 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu prezentacje na temat wybranych zagadnień z zakresu kulturoznawstwa 

celtyckiego, ocena końcowa jest wypadkową oceny z prezentacji i oceny z testu końcowego 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych. 

P2 Test końcowy zaliczany od 60% maksymalnej liczby punktów. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 30 

Konsultacje 1 

SUMA 61 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Chadwick, Nora (1970), The Celts 

2. Foster, R. F., ed. (1989), The Oxford Illustrated History of Ireland 

3. Gantz, Jeffrey (1982), Early Irish Myths and Sagas  

4. Gruffud, Heini (1998), Real Wales 

5. Mytum, Harold (1992), The Origins of Early Christian Ireland  

6. Jones, J. G. (1998), The History of Wales 

7. The Tain, Trans. Thomas Kinsella 

8. The Mabinogion, Trans. Charlotte Guest 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

 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 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z zakresu 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z zakresu 

Student ma pełną 

wiedzę z zakresu 

kulturoznawstwa 



kulturoznawstwa 

celtyckiego 

kulturoznawstwa 

celtyckiego 

kulturoznawstwa 

celtyckiego 

celtyckiego 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie osiagnął 

wymaganych 

umiejętności w 

zakresie 

kulturoznawstwa 

celtyckiego 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale osiągnął 

podstawowe 

umiejętności w 

zakresie 

kulturoznawstwa 

celtyckiego. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności w 

zakresie 

kulturoznawstwa 

celtyckiego 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności w 

zakresie 

kulturoznawstwa 

celtyckiego 

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. 

 

 

 

 


