
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE  
 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 
Literatura Amerykańska (seminarium licencjackie): 

Literatura Amerykańskiego Południa  
III rok studiów stacjonarnych I stopnia, I i II semestr 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Podstawowy cel to napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy licencjackiej. 
Szczegółowy zakres tematów określa prowadzący seminarium.  
C2 Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z technikami badań naukowych z zakresu 
literaturoznawstwa, oraz z wymaganiami formalnymi dotyczącymi pisania prac licencjackich (praca z 
tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, struktura pracy licencjackiej, 
formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie bibliografii według standardów 
MLA). 
C3 Inne cele (w zakresie wiedzy) to podniesienie znajomości literatury amerykańskiej oraz problematyki 
literaturoznawczej. Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi 
z krytyką literacką i z niektórymi zagadnieniami  dotyczącymi metod literackich badań naukowych. Celem 
seminarium jest również kształtowanie otwartego, krytycznego myślenia przy analizie tekstów literatury 
amerykańskiej. 
C4 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przygotowaniem pracy naukowej) to doskonalenie 
umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium (formułowania i korzystania z 
konstruktywnej krytyki) oraz opanowanie technicznych (warsztatowych) umiejętności pisania prac 
naukowych (przygotowanie projektu, opracowanie struktury pracy, wybór metody, gromadzenie 
bibliografii, sporządzanie przypisów, itd.) oraz przejrzystego i zwięzłego, logicznego i językowo 
poprawnego przedstawienia wyników badań. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. zaawansowana znajomość języka angielskiego, w tym zdolność zwięzłego, precyzyjnego, logicznego 
wyrażania swoich poglądów, oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego. 

2. umiejętność czytania krytycznych tekstów literackich w języku angielskim  
3. Znajomośc literatury oraz historii USA.  
4. pewne doświadczenie w zakresie analizy i interpretacji tekstów literackich 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza 

EK P_W01 Student posiada podstawową wiedzę o metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa.  
EK P_W02 Student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę na temat problematyki metodologicznej w 
zakresie literaturoznawstwa. Student zna terminologię dotycząca badań literackich w języku angielskim. 
EK P_W03 Student ma elementarną wiedzę na temat ścieżki własnego rozwoju. Student ma pogłębioną 
wiedzę na temat szczegółowego przedmiotu seminarium (Literatury amerykańskiego Południa) 
EK P_W04 Student zna podstawy analizy i interpretacji utworu literackiego.  
EK P_W05 rozumie specyfikę języka utworu literackiego (jego artystyczny charakter), zna wymogi 
stawiane językowi akademickiemu (stylistyczne i logiczne). Student potrafi samodzielnie przeprowadzać 
analizy korpusu badań. 
EK P_W06 Student ma rozeznanie w problematyce metodologii nauk literaturoznawczych, zna niektóre 
kryteria oceny wartości szkół literaturoznawczych 
EK P_W07 Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie 
literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie literatury amerykańskiej.  
EK P_W08 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury amerykańskiej z innymi 
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. klasyką, historią, historią sztuki oraz 
innymi kierunkami filologicznymi.  
EK P_W09 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu 
współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się obszarach języka, kultury i literatury, oraz ich 



historycznego rozwoju 
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 
osiągnięciach w zakresie literatury i kultury amerykańskiej.  
EK P_W11 Student zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą amerykańską w kontekście 
diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i 
zróżnicowania geograficznego oraz społecznego.  
EK P_W13 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa 
amerykańskiego.  

Umiejętności 
EK P_U01 Student ma podstawowe umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł, ich selekcji, oraz oceny 
ich wiarogodności, umie zbierać informacje i wykorzystywać je, aby formułować własne poglądy w 
zakresie literaturoznawstwa. 
EK P_U02 Student potrafi parafrazować i krytycznie analizować poglądy innych autorów, jak i 
przedstawiać poglądy różnych autorów w postaci syntezy.  
EK P_U03 Student umie sformułować problem badawczy; rozumie potrzebę i znaczenie metody w 
badaniach literaturoznawczych oraz potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze odpowiednie do 
wybranego zagadnienia z literatury amerykańskiej.  
EK P_U04 Student uczy się stosować rejestr języka akademickiego oraz zapoznaje się z wymogami 
formalnymi w pisaniu pracy licencjackiej, poruszane będą miedzy innymi następujące zagadnienia: praca 
z tekstami źródłowymi, analiza tekstów krytycznych, struktura pracy licencjackiej, formułowanie tezy, 
edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie bibliografii (według standardów MLA). 
EK P_U05 Student potrafi opracować i przedstawić wyniki własnych badań i badań innych 
literaturoznawców. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami w dziedzinie literatury 
amerykańskiej.  
EK P_U06 Student kierując się wskazówkami opiekuna naukowego wyszukuje literaturę potrzebną do 
napisania pracy licencjackiej. Krytycznie ocenia treści zawarte w przeczytanych tekstach sekundarnych.  
EK P_U07 Student kierując się wskazówkami opiekuna naukowego wyszukuje literaturę potrzebną do 
napisania pracy licencjackiej. Krytycznie ocenia treści zawarte w przeczytanych tekstach sekundarnych. 
Student potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów (analiz i interpretacji zjawisk 
literackich), formułować wnioski 
EK P_U08 Student ma podstawowe techniczne (warsztatowe) umiejętności pisania prac naukowych 
(wybór tematu, metody, układu pracy, sporządzanie bibliografii, przypisów, itd.), umie przejrzyście, 
zwięźle, logicznie i językowo poprawnie przedstawić badania w języku angielskim 
EK P_U09 Student ma znajomość języka angielskiego niezbędną w pracy naukowej w zakresie 
literaturoznawstwa i współczesnej literatury amerykańskiej.  
EK P_U011 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację literatury amerykańskiej z 
zastosowaniem typowych metod, w celu określenia jej oddziaływania społecznego oraz miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym. 
EK P_U013 Student nabywa zdolność przedstawiania argumentów na rzecz własnych poglądów. Potrafi 
jednocześnie logicznie formułować samodzielnie wysnute wnioski.  

Kompetencje 
EK P_K01 Student potrafi współpracować w grupie, przedstawiając krytyczne, konstruktywne  uwagi 
dotyczące prac seminaryjnych innych studentów, oraz przyjmować takie komentarze od innych członków 
seminarium.  
EK P_K02 Student prawidłowo przewiduje, identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane analizą tekstów 
literackich. 
EK P_K03 Student ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz 
stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 
pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.  
EK K4 Student uczestniczy w życiu kulturalnym USA, korzystając z różnych mediów i różnych jego form 
przekazu.  
EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy licencjackiej.  
EK P_K09 Student ma świadomość znaczenia literatury i kultury amerykańskiej w kulturze europejskiej i 
światowej.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – seminarium  Liczba godzin 



Semestr I   
S1 Zajęcia wprowadzające – temat i cel seminarium licencjackiego 2 
S2 Struktura rozprawy naukowej – problematyka, terminologia, schemat, przykłady  2 
S3 Podstawy warsztatu academic writing (model research paper – ćwiczenia na 
temat kryteriów oceny pracy naukowej) 

4 

S4 Praca nad wstępną wersją projektów/planów prac licencjackich.  4 
S5 Problem plagiatu. 2 
S6 Formułowanie tez poszczególnych prac licencjackich .  4 
S7 Praca nad kolejną wersją projektów/planów prac licencjackich.  4 
S8 Teoria i praktyka dokumentowania źródeł i tworzenie bibliografii według 
standardów MLA.  

2 

S9 Praca nad ostateczną wersją projektów/planów prac licencjackich. 4 
S10 Podsumowanie pierwszego semestru pracy. 2 
 Suma godzin 30 
Semestr 2  
W drugim semestrze większość spotkań poświęcona jest analizie prac pisanych przez 
uczestników seminarium oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo interpretacji 
utworów związanych z tematyką prac licencjackich.  

30 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Tablica, rzutnik multimedialny, lub laptop i TV, oraz dostęp do literatury i baz danych z dziedziny nauk 
humanistycznych (Project MUSE, JSTOR, etc). 

SPOSOBY OCENY  

P1 Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 
nieusprawiedliwionych. 
P2 Aktywny udział w dyskusjach. 
P3 Na koniec pierwszego semestru studenci przedstawiają rozbudowany plan licencjackiej i zgromadzoną 
bibliografię. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest przedstawienie pracy licencjackiej. Praca ta jest 
oceniona przez promotora w recenzji promotorskiej. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć 90 
Pisanie pracy licencjackiej  120 
Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 30 
SUMA 300 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 12 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Przykładowe teksty krytycznoliterackie: 
Bartley, Numan V. The New South 1945 – 1980. The Story of the South’s Modernization Louisiana State 
University Press, The Littlefield Fund for Southern History of the University of Texas, 1995. 
Beatty, Richmond Croom and others, eds. The Literature of the South Chicago: Scott, Foresman, 1952. 
Berry, J. Bill, ed. Located Lives. Place and Idea in Southern Autobiography Athens: University of Georgia 
Press, 1990.    
Binding, Paul. Separate Country. A Literary Journey Through the American South New York: Paddington 
Press, 1979.    
Brinkmeyer, Robert Jr. Remapping Southern Literature. Contemporary Southern Writers and the West 
Athens: The University of Georgia Press, 2000.    
Bryant, Joseph Allen. Twentieth Century Southern Literature Lexington: The University Press of Kentucky, 
1997.    
Clinton, Catherine, ed. Half Sisters of History: Southern Women and the American Past. Durham and 



London: Duke UP, 1994. 
Dillman, Caroline Matheny. Southern Women. New York: Taylor & Francis, 1988. 
Entzminger, Betina. The Belle Gone Bad. White Southern Women Writers and the Dark Seductress Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 2002. 
Folks, Jeffrey and James A. Perkins, ed. Southern Writers at Century’s End. Lexington: The University Press 
of Kentucky, 1997. 
Ginés, Montserrat. The Southern Inheritors of Don Quixote Baton Rouge: Louisiana State University Press, 
2000. 
Gossett, Louise Y. Violence in Recent Southern Fiction Durham, N.C., 1965. 
Gray, Richard. Writing the South: Ideas of an American Region Cambridge: Cambridge University Press, 
1986.    
Guinn, Matthew. After Southern Modernism: Fiction of the Contemporary South Jackson: University Press of 
Mississippi, 2000. 
Hobson, Fred. But Now I See: The White Southern Racial Conversion Narrative. Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, 1999. 
Inge, Tonette Bond, ed. Southern Women Writers: The New Generation. Tuscaloosa: University of Alabama 
Press, 1990.    
Jones, Anne Goodwyn. Tomorrow is Another Day. The Woman Writer in the South, 1859 – 1936. Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 1981.    
Kreyling, Michael. Inventing Southern Literature Jackson: University Press of Mississippi, 1998.     
MacKethan, Lucinda H. Daughters of Time: Creating Woman’s Voice in Southern Story. Athens: The 
University of Georgia Press, 1990.    
Manning, Carol S. The Female Tradition in Southern Literature Urbana and Chicago: University of Illinois 
Press, 1993. 
McMillen, Sally G. Southern Women: Black and White in the Old South. Second Edition. American History 
Series. Arlington Heights: Harlan Davidson, Inc., 2002. 
Prenshaw, Peggy Whitman. Women Writers of the Contemporary South. Jackson: UP of Mississippi, 1984. 
Rubin, Louis D. Jr., ed. The American South: Portrait of a Culture. Washington: Voice of America Forum 
Series, 1980. 
Rubin, Louis D. Jr. A Gallery of Southerners Baton Rouge: University of Louisiana Press, 1982. 
Tindall, George Brown. The Emergence of the New South 1913 – 1945 Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1967.  
 

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

Dr Urszula Niewiadomska-Flis, ulanief[AT]kul.lublin.pl  
 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt: wiedza 

Student nie posiada 
podstawowej 
wiedzy w zakresie 
literatury 
amerykańskiej. Nie 
rozumie 
podstawowych 
zasad prowadzenia 
badań nad tekstem 
literackim.  

Student posiada 
ogólną wiedzę w 
zakresie literatury 
amerykańskiej. Zna 
podstawowe 
zasady 
prowadzenia badań 
nad tekstem 
literackim. 

Student posiada 
uporządkowaną 
wiedzę w zakresie 
literaturoznawstwa. 
Zna problematykę 
badań w zakresie 
literatury 
amerykańskiej.  

Student ma 
gruntowną wiedzę 

na temat 
literaturoznawstwa. 

Dobrze rozumie 
problematykę badań 
w zakresie literatury 

amerykańskiej.  

Efekt: 
umiejętności 

Student nie 
osiagnął 

wymaganych 
umiejętności 

prowadzenia badań 
naukowych ani 

redagowania tekstu 
naukowego, analizy 

i interpretacji 

Student osiągnął 
podstawowe 
umiejętności 

prowadzenia badań 
naukowych, 

redagowania tekstu 
naukowego, analizy 

i interpretacji 
tekstów literackich 

Student osiągnął 
znaczące 

umiejętności w 
zakresie 

prowadzenia badań 
naukowych, 

redagowania tekstu 
naukowego, analizy 
tekstów literackich i 

Student jest 
kreatywny i 
stosunkowo 

samodzielny; 
osiągnął wysokie 
umiejętności w 

zakresie 
prowadzenia badań 

naukowych, 



tekstów literackich 
oraz krytyczno-

literackich.  
Nie potrafi 

samodzielnie 
skonstruować 

korpusu badań. 

i krytyczno-
literackich; 
poprawnie 

posługuje się j. 
angielskim. Praca 
jest jednak mało 

samodzielna. 

krytyczno-
literackich; sprawnie 

posługuje się j. 
angielskim. 

redagowania tekstu 
naukowego, 

krytycznej analizy 
tekstów literackich i 

krytyczno-
literackich;  

Dobrze 
(z wyczuciem 

akademickiego 
stylu) posługuje się j. 

angielskim. 

Efekt: 
kompetencje 

społeczne 

Student nie potrafi 
współpracować w 

grupie, biernie 
uczestniczy w 

zajęciach.  

Student uczestniczy 
mało aktywnie w 

zajęciach; nie 
angażuje się w 

pracę nad swoją 
pracą licencjacką.  

Student umiejętnie 
współpracuje w 
grupie, aktywnie 
poszerza swoją 

wiedzę i 
umiejętności; z 

zaangażowaniem 
pracuje nad swoją 
pracą licencjacką. 

Student umiejętnie i 
w sposób twórczy 

współpracuje w 
grupie, pomaga 

innym członkom 
seminarium, 
intensywnie 

poszerza swoją 
wiedzę i 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o pracę z tekstami, pracę w grupach, dyskusje, oraz prezentacje, 
zarówno indywidualne jak i grupowe. Różnorodne formy prowadzenia zajęć będą sprzyjać stawianiu i 
testowaniu hipotez.  
 
Konsultacje:  
piątek 10:50-12:20, pok. C-941/949. 
 

 
 


