
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Wybrane zgadnienia z metodologii nauk humanistycznych (konwersatorium) 

IV rok studiów stacjonarnych III stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Znajomość problematyki metodologii nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

współczesnego literaturoznawstwa (nauka i metoda naukowa, cel nauki, pojęcie prawdy, naukowość 

humanistyki, możliwość zastosowania modelu nauki Poppera, w tym falsyfikacji, w humanistyce, 

humanistyczne badania nad sztuką w kontekście poznawczej teorii sztuki, zasady interpretacji tekstu 

literackiego, itp.).  

C2 Umiejętność rozpoznania założeń metodologicznych i epistemicznych przyjętych w tekstach 

literaturoznawczych i krytycznoliterackich, oraz oceny naukowej wartości tych założeń. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Dobra znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza na temat literaturoznawstwa i metodologii 

nauk humanistycznych.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza 

EK P_W01 Student zna anglojęzyczną terminologię w zakresie metodologii nauk humanistycznych. 

EK P_W02 Student ma zaawansowaną wiedzę na temat problematyki współczesnej metodologii nauki 

(m.in. zna główne stanowiska w kwestii metody naukowej i definicji naukowości) oraz problematyki 

nauk humanistycznych (np. postulatu racjonalności/empiryczności nauki, zasad interpretacji dzieła 

sztuki, sceptycyzmu poznawczego dekonstrukcjonizmu). 

EK P-W03 Student zna w stopniu zaawansowanym aktualne podejścia badawcze w 

literaturoznawstwie i rozumie ich założenia metodologiczne i epistemiczne. 

EK P_W04 Student rozumie problematykę złożonych relacji między nauką, humanistyką i sztuką; 

potrafi integrować perspektywę literaturoznawczą, filozoficzną (metodologia nauki), estetyczną. 

EK P_W05 Student rozumie problematykę języka w nauce i w naukach humanistycznych.  

EK P_W06 Student dobrze rozumie społeczno-kulturowy kontekst nauki.  

Umiejętności 

EK P_U01 Student potrafi przedstawić główne stanowiska w kwestii metody naukowej i trudności 

związane z jej stosowaniem na terenie nauk humanistycznych; umie też przedstawić podstawowe 

podejścia metodologiczne na terenie literaturoznawstwa oraz ich krytyczną ocenę.  

EK P_U02 Student umie przeprowadzić krytyczną analizę tekstów literaturoznawczych i 

krytycznoliterackich (zwłaszcza w zakresie  rozpoznania przyjętych przez ich autorów 

metodologicznych i epistemicznych założeń).    

EK P_U03 Student umie przedstawić argumenty na rzecz proponowanej przez siebie oceny wartości 

stanowisk przedstawionych w tekstach z dziedziny metodologii nauki. 

EK P_U04 Student potrafi odnieść problematykę metodologiczną nauk humanistycznych do 

prowadzonych przez siebie badań (umie sformułować problem badawczy i wybrać odpowiednią 

metodę badań do jego rozwiązania). 

EK P_U05 Student zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne dyskutowanie o 

problematyce metodologicznej nauki, zwłaszcza literaturoznawstwa.  

Kompetencje społeczne 

EK P_K01 Student potrafi dyskutować, precyzyjnie i logicznie przedstawiać argumenty na rzecz  

prezentowanych przez siebie poglądów własnych i stanowisk innych autorów; umie zachować wobec 

nich krytycyzm. 



EK P_K02 Student interesuje się stanem współczesnej nauki, zwłaszcza humanistyki, rozumie 

potrzebę badania kultury. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I   

K1 Wprowadzenie – wstępne określenie tematyki kursu: poznanie, nauka, sztuka,  

humanistyka 
2 

K2 Nauka i metoda: historia metody naukowej; indukcja vs. falsyfikacja (Chalmers roz. 1-

6, Grobler roz. 1) 
2 

K3 Nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne (eksperyment i opis matematyczny a świat 

kultury; naukowość humanistyki wobec specyfiki jej przedmiotu) 
2 

K4 Postmodernistyczna krytyka racjonalizmu (Eaglestone); sceptycyzm i relatywizm 

poznawczy (Sokal & Bricmont roz. 3) 
2 

K5 Współczesna humanistyka: podejście tradycyjne vs. dekonstrukcja, feminizm, 

postkolonializm, itp. (Markowski & Burzyńska) 
2 

K6 Krytyczna ocena stanu metodologii współczesnej humanistyki (Zgorzelski, Swirski 

roz.1, Dutton, Martin) 
2 

K7 Popper: krytyczna rekonstrukcja nauki  2 

K8 Popper: teoria nauki a metodologia nauk humanistycznych  2 

K9 Popper: poznawcza teoria sztuki (sztuka jako badanie psychiki) i nauki humanistyczne  2 

K10 Wartość popperowskiego ujęcia nauki (krytyka i późniejsze modyfikacje tej 

koncepcji) 
 

K11 Analiza, interpretacja, wartościowanie w badaniach humanistycznych. Pluralizm 

interpretacji, hipotetyczny status wiedzy naukowej, a prawda w klasycznym 

(korespondencyjnem) ujęciu 

2 

K12 Interpretacja dzieła sztuki: poszukiwanie spójności (św. Augustyn) vs eksponowanie 

sprzeczności (Jacques Derrida); dekonstrukcja i jej wkład w nauki humanistyczne 
2 

K13 Problem uzasadnienia wiedzy humanistycznej. Procedura falsyfikacji wobec 

sprzeczności w sztuce (przykłady Umberto Eco) 
2 

K14 Język nauki  i język humanistyki (Pelc) 2 

K15 Podsumowanie kursu. Cel nauki: prawda? 2 

 Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Tablica, rzutnik multimedialny, dostęp do literatury i baz danych z dziedziny nauk humanistycznych 

(Project MUSE, JSTOR, etc). 

SPOSOBY OCENY  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

P2 Aktywny udział w dyskusjach. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie do zajęć 90 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje z prowadzącym 2 

SUMA 122 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Brak zaliczenia  
Zaliczenie bez 

oceny 
  

Efekt: 

wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy o 

problematyce 

metodologicznej 

współczesnej 

Student posiada 

wiedzę o  

problematyce 

metodologicznej 

współczesnej 

humanistyki. 

  



humanistyki.  

Efekt: 

umiejętności 

Student nie osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

krytycznej analizy 

tekstów 

literaturoznawczych 

i 

krytycznoliterackich 

(zwłaszcza w 

zakresie  

rozpoznania 

przyjętych przez ich 

autorów 

metodologicznych i 

epistemicznych 

założeń).  

Student osiągnął 

umiejętności 

krytycznej analizy 

tekstów 

literaturoznawczych 

i 

krytycznoliterackich 

(zwłaszcza w 

zakresie  

rozpoznania 

przyjętych przez ich 

autorów 

metodologicznych i 

epistemicznych 

założeń).  Potrafi 

dobrać metodę 

badań odpowiednią 

do wybranego 

problemu 

badawczego. 

  

Efekt: 

kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach albo 

całkowicie bierny 

udział w zajęciach. 

Student jest 

przygotowany do 

zajęć, uczestniczy w 

nich aktywnie.  

  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Forma zajęć: dyskusje nad problematyką metodologiczną nauk humanistycznych (głównie 

literaturoznawstwa), gdzie punktem wyjścia są wyznaczone teksty filozoficzne i literaturoznawcze a 

punktem odniesienia literatura angielska/amerykańska i prowadzone nad nią współcześnie badania.  

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. 

Konsultacje: piątek 12.20-13.50, pok. C-941/949. 

 

 

 

 


