
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

       Trendy we współczesnej literaturze anglojęzycznej (konwersatorium)

II rok studiów II stopnia

CEL PRZEDMIOTU

C1 Nabycie pogłębionej orientacji w literaturach anglosaskiego obszaru kulturowego
C2 Umiejętność stosowania rejestru akademickiego i literaturoznawczego w analizie tekstu i dyskusji 
nad nim
C3 Zgłębianie relacji pomiędzy literaturami angielskojęzycznymi oraz między literaturami 
anglojęzycznymi a literaturą powszechną, w tym polską
C4 Nabycie podstawowej sprawności identyfikowania i analizowania mechanizmów i zjawisk 
kulturowych, społecznych i historycznych ukazanych w tekstach literackich

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Dostateczna znajomość j. angielskiego

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą literatur anglojęzycznych w relacji do literatury 
powszechnej i pod względem relacji pomiędzy poszczególnymi literaturami anglojęzycznymi
EK P_W02 Student w stopniu zaawansowanym zna terminologię dotycząca literaturoznawstwa 
z kręgu anglosaskiego  
EK P_W03 Student zna polskie odpowiedniki terminologiczne z dziedziny literaturoznawstwa w 
krajach anglosaskich
EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach literaturoznawstwa z kręgu anglosaskiego
EK P_W07 Student ma pogłębioną i szeroką wiedzę prowadzącą do specjalizacji literaturoznawczej.
EK P_W10 Student ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z 
literaturami anglojęzycznymi
EK P_U04 Student potrafi operować rejestrem akademickim i literaturoznawczym i stosować je w 
analizie tekstów
EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w 
zakresie literatur anglojęzycznych
EK P_U12 Studnent wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a 
zmianami w literaturach obaszaru anglojęzycznego
EK P_U22 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i przedstawienia wystąpienia 
ustnego w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych, z zastosowaniem 
technik audiowizualnych
EK P_K03 Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
EK P_K05 potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i 
kulturalne

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć Liczba 
godzin

Semestr I 2
K1. Wprowadzenie do literatur anglojęzycznych, klasyfikacja, kategorie, 
uwarunkowania geograficzne i historyczne 2



K2. Omówienie najważniejszych autorów i dzieł poszczególnych literatur 
anglojęzycznych 2 poł. XXw. i początku XXIw. 2

K3. Omówienie podstawowych zjawisk z zakresu powieści na podstawie B. McHale 
Postmodernist Fiction 2

K4. Omówienie podstawowych zjawisk z zakresu powieści na podstawie B. McHale 
Postmodernist Fiction, dyskusja 2

K5. Omówienie związków powieści z teatrem i filmem (Egginton, W. „Reality is 
Bleeding: A Brief History of Film from the Sixteenth Century”) 2

K6. Omówienie zjawiska neobaroku na podstawie Neo-Baroque: A Sign of the Times O. 
Calabrese 2

K7. Omówienie zjawiska neobaroku na podstawie Neo-Baroque: A Sign of the Times O. 
Calabrese 2

K8. Omówienie zjawiska literatur regionalnych na podstawie Peripheral visions:  
images of nationhood in contemporary British fiction, ed. Ian A. Bell 2

K9. Powieść jako zjawisko współczesne, na podstawie McKeon, M. Theory of the  
Novel: A Historical Approach 2

K10. Prezentacje studentów, ich omówienie i dyskusja 2
K11. Prezentacje studentów, ich omówienie i dyskusja 2
K12. Prezentacje studentów, ich omówienie i dyskusja 2
K13. Prezentacje studentów, ich omówienie i dyskusja 2
K14. Prezentacje studentów, ich omówienie i dyskusja 2
K15. Prezentacje studentów, ich omówienie i dyskusja, oceny końcowe 2
                                                                                                                                      Sum
a godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Materiały multimedialne
Sprzęt multimedialny
Literatura przedmiotu

SPOSOBY OCENY 

F1 Studenci przygotowują prezentacje na temat wybranej powieści anglojęzycznej
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 
usprawiedliwionych.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Przygotowanie materiałów do zajęć 30
Udział w zajęciach 30
Dodatkowa praca zaliczeniowa 100
Konsultacje 4
SUMA 164
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA1. Head,  D.  The Cambridge Introduction to  Modern British Fiction,  1950-2000 Cambridge 
University Press, 20022. Calabrese, O. Neo-Baroque: A Sign of the Times, Princeton University Press, 19923. McHale, B. Postmodernist Fiction, Routledge 19874. Scott, J. The Demotic Voice in Contemporary British Fiction, Macmillan 20095. Peripheral visions: images of nationhood in contemporary British fiction, ed. Ian A. Bell, 



University of Wales Press, 1995.6. Egginton, W. „Reality is Bleeding: A Brief History of Film from the Sixteenth Century” 
Configurations, 2001, 9:207–2297. McKeon, M. Theory of the Novel: A Historical Approach, JHU Press, 2000

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

anglojęzycznych

Student posiada 
ogólną wiedzę 

z zakresu literatur 
anglojęzycznych

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę z zakresu 
literatur 
anglojęzycznych

Student ma pełną 
wiedzę z zakresu 

literatur 
anglojęzycznych

Efekt 
Umiejętności

Student nie osiagnął 
wymaganych 

umiejętności analizy 
różnych literatur 
anglojęzycznych

Student nie 
angażuje się w 
przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia ale osiągnął 
podstawowe 
umiejętności 

dotyczące analizy 
tekstów z różnych 

literatur 
anglojęzycznych

Student wykazuje 
zaangażowanie w 

przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia i osiągnął 
wystarczające 
umiejętności 

dotyczące analizy 
literatur 

anglojęzycznych

Student jest 
kreatywny, 

zaangażowany oraz 
osiągnął znaczące 

umiejętności 
dotyczące analizy 

literatur 
anglojęzycznych

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.


