
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Teoria literatury II (ćwiczenia) 

II rok studiów II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Analiza tekstów poświęconych wybranym zagadnieniom teoretycznoliterackim   

C2 Umiejętność zastosowania omawianych zagadnień przy analizie tekstów literackich 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Zaawansowany poziom j. angielskiego 

Podstawowa wiedza z zakresu teorii literatury 

Umiejętność czytania tekstów krytycznoliterackich w języku angielskim 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK K_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień teoretycznoloterackich. 

EK K_W02 Student ma uporządkowana wiedzę ogólną i posługuje się stosowna terminologią w 

zakresie teorii literatury   

EK K_W03 Student zna odpowiedniki terminologiczne z dziedziny teorii literatury w j. polskim 

EK K_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych zagadnień w dziedzinie teorii 

literatury 

EK K_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół teortycznoliterackich oraz potrafi dokonać 

wyboru odpowiedniego podejścia teoretycznego przy analizie tekstu literackiego. 

EK K_W08 Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniu omawianych zagadnień z innymi 

dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, pozwalającą na integrowanie 
perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

EK K_W10 Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych 
wytworów kultury właściwe dla omawianych podejść teoretycznoliterackich 

EK K_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów II stopnia wiedzą 

teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego 

EK K_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy 
w zakresie teorii literatury oraz analizy literackiej 
EK K_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i 
poglądy w języku angielskim 

EK K_U05 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące  analizę prac innych 
autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie teorii literatury oraz analizy literackiej 
EK K_U06 Student potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające 
na rozwiązanie problemów w zakresie analizy tekstów literackich z zastosowaniem podejść 
teoretycznoliterackich 

EK K_U07 Student potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień 

EK K_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

zastosowania wybranych podejść teoretycznoliterackich 

EK K_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem znajomości oraz 

zrozumienia podejść teoretycznoliterackich 

EK K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 



Forma zajęć  Liczba godzin 

Semestr I   

K1. wprowadzenie do zagadnień teoretycznoliterackich dotyczących przestrzeni 2 

K2. Ann Williams “The House of Bluebeard” – analiza oraz przykłady aplikacji 2 

K3. Omar Calabrese “Limit and Excess” – analiza oraz przykłady aplikacji  2 

K4. Elizabeth Grosz “Architectures of Excess” – analiza oraz przykłady aplikacji 2 

K5. Michel de Certeau “Spatial Practices: Walking in the City, Railway Navigation 

and Incarceration, Spatial Stories” – analiza oraz przykłady aplikacji 
2 

K6. Gaston Bachelard “The Poetics of Space” – analiza oraz przykłady aplikacji 2 

K7. M. M. Bakhtin “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel”  – analiza 

oraz przykłady aplikacji 
2 

K8. Henri Lefebvre “From Absolute Space to Abstract Space” – analiza oraz 

przykłady aplikacji 
2 

K9. David Harvey “The Condition of Postmodernity” – analiza oraz przykłady 

aplikacji 
2 

K10. Marc Auge “From Places to Non-Places” – analiza oraz przykłady aplikacji 2 

K11. Elizabeth Grosz “Embodied Utopias: The Time of Architecture” – analiza 

oraz przykłady aplikacji 
2 

K12. Gilles Deleuze & Felix Guattari “Treatise on Nomadology – The War 

Machine” – analiza oraz przykłady aplikacji 
2 

K13. Walter Benjamin “The Arcades Project” (fragmenty) – analiza oraz przykłady 

aplikacji 
2 

K14. prezentacje studentów I 2 

K15. prezentacje studentów II + oceny 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Teksty krytyczne 

Fragmenty wybranych tekstów literackich 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu analizę tekstu literackiego z zastosowaniem wybranego podejścia 

teoretycznego  

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

P2 Warunkiem zaliczenia jest prezentacja analizy tekstu  literackiego z zastosowaniem wybranego podejścia 

teoretycznego 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Lektura zadanych tekstów 25 

Udział w zajęciach 30 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 5 

Konsultacje 4 

SUMA 64 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. A. Williams, Art of Darkness. A Poetics of Gothic 

2. M. de Certeau, The Practice of Everyday Life 

3. O. Calabrese, Neo-Baroque. A Sign of the Times 



4. E. Grosz, Architecture from the Outside 

5. H. Lefebvre, The Production of Space 

6. G. Deleuze, F. Guattari, Nomadology 

7. M. Auge, Non-Places 

8. D. Harvey, The Condition of Postmodernity 

9. M. M. Bakhtin, Forms of Time and of the Chronotope in the Novel 

10. G. Bachelard, The Poetics of Space 

11. W.Benjamin, The Arcades Project 

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

1. Kamil Rusiłowicz, krusilowicz@gmail.com 

 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy na temat 

omawianych 

tekstów 

Student posiada 

ogólną wiedzę na 

temat 

poruszanych 

zagadnień 

teoretyczno-

literackich 

Student ma 

uporządkowaną wiedzę 

z zakresu poruszanych 

zagadnień 

teoretycznoliterackich 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 

poruszanych zagadnień 

teoretycznoliterackich 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganego 

poziomu 

znajomości 

omawianych 

tekstów i nie 

potrafi ich 

zastosować w 

analizie 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale 

osiągnął 

podstawową 

znajomość 

tekstów oraz 

podstawową 

umiejętność ich 

zastosowania. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na zajęcia i 

osiągnął wystarczające 

umiejętności dotyczące 

zastosowania 

omawianych tekstów 

Student jest kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności dotyczące 

zastosowania 

poruszanych zagadnień 

teoretycznoliterackich 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak 

uczestnictwa w 

zajęciach, ocena 

niedostateczna z 

prezentacji.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 

 

 

 

 


