
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literatura Amerykańska   

seminarium studia niestacjonarne II stopnia (I i II rok)  

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Przygotowanie dyplomowej pracy magisterskiej (językoznawstwo historyczne) 

C2 Wykształcenie umiejętności tworzenia akademickiego tekstu o charakterze naukowo-badawczym 

C3 Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy, syntezy oraz podejścia komparatywnego, w 

szczególności w sferze interpretacji tekstu w ramach określonego paradygmatu teoretyczno-

literackiego  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Kurs dla studentów I i II r. studiów  II stopnia. 

2. Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu poetyki i retoryki oraz znajomości 

podstawowych faktów z dziedziny historii literatury angielskiej i amerykańskiej.  

 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii i teorii literatury amerykańskiej. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca teorii i historii literatury. 

EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin historii i teorii 

literatury a w szczególności literatury amerykańskiej. 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach historii i teorii literatury. 

historycznego 

EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji literaturoznawczej. 

EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w historii i teorii literatury. 

EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania 

się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie historii i teorii literatury a w 

szczególności litwerattury amerykańskiej 

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację 

z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie 

historii i teorii literatury. 

EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie 

ocenia treści zawarte w przeczytanych źródłach. 

EK P_U06 Student krytycznie ocenia model. Porównuje różne analizy tego samego problemu. 

Interpretuje je i ocenia. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikuje je w oparciu o 

interpretację konkretnych tekstów literackich. 

EK P_U10 Student analizuje złożone problemy genologiczne, tematyczne i strukturalne  w  

literaturze amerykańskiej i literaturach światowych. Posiada umiejętność merytorycznego 

argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne prowadzenie analizy tekstu literackiego. 

EK P_U14  Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów w zakresie historii i teorii literatury amerykańskiej 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy 

magisterskiej.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  Liczba 



godzin 
Semestr I  

K 1. Zapoznanie uczestników seminarium z intelektualnymi parametrami pracy 

magisterskiej ze szczególnym uwzglednieniem pojęcia własności intelektualnej  
2 

K2. Zapoznanie uczestników seminarium z formalnymi i technicznymi wymaganiami 

stawianymi pracy magisterskiej 
2 

K3. Zapoznanie uczestników seminarium z bazami wiedzy oraz ze strategiami 

metodami i technologią przeprowadzania kwerend i zbierania źródeł do pracy 

magisterskiej. 

2 

K4. Ćwiczenia w grupach we wlaściwej dokumentacji materiałów źródłowych  2 
K5. Wprowadzenie i dyskusja ogólnej tematyki seminarium : motywu ubioru jako 

czynnika budującego tożsamość bohatera literackiego w literaturze amerykańskiej oraz 

odzwierciedlenia jego identyfikacji społecznej. Wstepny wybór tematów pracy 

magisterskiej przez uczestników seminarium. 

2 

K6. Prezentacja przez uczestników senminarium kierunku pracy nad wybranymi przez 

nich tematami prac magisterskich  
2 

K7. Dyskusja nad tekstem paradygmatycznym dla tematyki ubioru jako 

odzwierciedlenia tożsamości w literaturze amerykańskiej : Nathaniel Hawthorne The 

Scarlet Letter 

2 

K8. Dyskusja nad tekstem paradygmatycznym dla tematyki ubioru jako 

odzwierciedlenia tożsamości w literaturze amerykańskiej : F.Scott Fitzgerald The Great 

Gatsby 

2 

K9. Dyskusja i porównanie roli ubioru i kostiumu w The Scarlet Letter i The Great 

Gatsby 
2 

K10 - K12. Omawianie tekstu : Roland Barthes, The Fashion System 6 
K13 - K14   Omawianie tekstu : Mihaly Csikszentmihalyi i Eugene Rochberg-Halton. 

The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self. 
4 

K15. Prezentacja przez uczestników seminarium planu doktoratu i w ogólnym zarysie 

treści poszczególnych rozdziałów. Przedstawienie bibliografii do pracy. 
2 

Semestr II  

K1 – K3 Omawainie tekstu: Thomas Carlyle,  Sartor Resartus i dyskusja nad 

przydatnoscią w literaturze amerykańskiej interpretacji rzeczywistości w kategoriach 

metafory ubioru przeprowadzonej prze brytyjskiego pisarza.   

6 

K4 – K6 Omawianie tekstu teoretycznego: Ruth P. Rubinstein, Dress Codes: Meanings 

and Messages in American Culture   
6 

K7 - K9 Omawianie tekstu teoretycznego : Alexandra Warwick  i Dani Cavallaro. 

Fashioning the Frame: Boundaries, Dress and the Body 
6 

K10 – K12 Omawianie tekstu teoretycznego : Diana Crane, Fashion and Its Social 

Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. 
6 

K13– K14 Omawianie tekstu teoretycznego: Terry Castle. Masquerade and 

Civilization.  
4 

K15 Prezentacja przez uczestników seminarium ukończonego pierwszego (jednego) 

rozdziału rozprawy magisterskiej 
2 

Semestr III  

K1-K3 Omawianie teskstu teoretycznego: Roach-Higgins, Mary Ellen, Joanne B. 

Eicher. The Visible Self: Perspectives on Dress 
6 

K4-K6 Omawianie tekstu teoretycznego: Roach-Higgins, Mary Ellen, Joanne B. Eicher, 

Kim K.P. Johnson, eds. Dress and Identity 
6 

K7-K14 Zajęcia poświęcone prezentacjom przez uczestników seminarium konkretnych 

problemów związanych z formułowanie tez oraz ich udokumentowaniem w pracach 

magisterskich interpretujących teksty literatury amerykańskiej pod kątem roli kostiumu 

i ubioru,  dyskusja na  tymi problemami i nad sugerowanymi rozwiązaniami.  

16 

K15. Prezentacja przez uczestników seminarium następnego ukończonego rozdziału 

rozprawy magisterskiej 
2 



Semestr IV  

W całości poświęcony prezentacjom przez uczestników seminarium konkretnych 

problemów związanych z formułowanie tez oraz ich udokumentowaniem w pracach 

magisterskich interpretujących teksty literatury amerykańskiej pod kątem roli kostiumu 

i ubioru,  dyskusja na  tymi problemami i nad sugerowanymi rozwiązaniami. 

Przygotowanie prac do złożenia. Przygotowanie uczestników seminarium do egzaminu 

magisterskiego. 

30 

Suma godzin 120 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Praca z tekstem i dyskusja  

Praca zespołowa w grupach 

Prezentacje studenckie 

SPOSOBY OCENY  

F1 Ocena frekwencji uczęszczania na zajęcia ma wpływ na otrzymanie lub nie otrzymanie zaliczenia 

bez oceny 

P1 Zaliczenie bez oceny przy końcu semestru. 

P2  Egzamin magisterski po złożeniu pracy po zaliczeniu IV semestru 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w seminarium 120 

Kwerendy w bibliotekach i przeszukiwanie baz danych 300 

Praca nad przygotowaniem prezentacji kolejnych wersji rozdziałów 

na seminarium  
80 

Prace związane z pisaniem i redakcją rozprawy magisterskiej oraz 

przygotowanie do egzaminu magisterskiego) 
700 

SUMA 1200 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
40 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 



 

 

LITERATURA PODSTAWOWA 

 

1. Barthes, Roland. The Fashion System. 1967. Trans. Matthew Ward and Richard 

Howard. New York: Farrar, Straus and Giroux, Inc., 1983. 

2. Carlyle, Thomas. Sartor Resartus. 1836. Oxford: Oxford UP, 1987. 

3. Castle, Terry. Masquerade and Civilization. Stanford: Stanford UP, 1986. 

4. Crane, Diana. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in 

Clothing. Chicago: The U of Chicago P, 2000.  

5. Csikszentmihalyi, Mihaly i Eugene Rochberg-Halton. The Meaning of Things: 

Domestic Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge UP, 1981. Hollander, 

Anne. Seeing Through Clothes. New York: The Viking Press, 1978. 

6. Roach-Higgins, Mary Ellen, Joanne B. Eicher. The Visible Self: Perspectives on 

Dress. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1973. 

7. Roach-Higgins, Mary Ellen, Joanne B. Eicher, Kim K.P. Johnson, eds. Dress and 

Identity. New York: Fairchild Publications, 1995. 

8. Rubinstein, Ruth P.. Dress Codes: Meanings and Messages in American Culture. 

Boulder: Westview Press, 1995. 

9. Warwick, Alexandra i Dani Cavallaro. Fashioning the Frame: Boundaries, Dress 

and the Body. Oxford: Berg, 2001. 

 

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

Dr hab. Zofia Kolbuszewska, Prof. KUL  zofkol@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 
ZbO – podstawowe warunki uzyskania zaliczenia semestru: 

Osoba, która uzyskała zaliczenie 

 Rok I/ I semestr Rok I / II semestr Rok II / I semestr 
Rok II / II 
semestr 

Efekty 

kształcenia w 

kategorii 

wiedzy (W) 

 

Wie jak należy 

przygotować i 

zrealizować 

indywidualny 

projekt badawczy.  

 

 

 

Wie na czym 

polega specyfika 

tekstu o 

charakterze 

naukowym. 

Wie do czego 

służy analiza 

motywu i jego 

roli w strukturze 

tekstu 

Wie jak usytuować 

własne badania na 

tle istniejącego 

stanu badań nad 

wybranym 

zagadnieniem. 

Na podstawie 

uzyskanego 

doświadczenia, 

wie na czym 

polega pisanie 

tekstu o 

charakterze 

naukowym.  

Zna swoje 

ograniczenia w 



literackiego tym zakresie. 

 

 

Efekty 

kształcenia w 

kategorii 

umiejętności 

(U) 
 

Potrafi wskazać 

na metodologię 

odpowiednią do 

wybranego 

zadania 

badawczego.  

Potrafi opisać 

zamierzone 

efekty własnego 

zadania 

badawczego 

(postawić roboczą 

hipotezę/ 

postawić ogólne 

pytanie 

badawcze). 

 

Przedstawia 

roboczy plan 

pracy i 

przygotowane do 

redakcji/ 

zredagowane co 

najmniej dwie jej 

integralne części. 

Zebrała dostępną 

literaturę 

przedmiotu. 

Przedstawia 

pierwszą roboczą 

wersję pracy mgr. 

Potrafi określić jej 

braki i konieczne 

uzupełnienia. 

Rozumie i potrafi 

wprowadzić 

sugestie i 

poprawki opiekuna 

naukowego. 

Zredagowała i 

przedstawiła do 

oceny dyplomową 

pracę 

magisterską. 

 

Efekt 

kształcenia w 

kategorii 

kompetencji 

personalnych i 

społecznych (K) 
 

Potrafi 

zorganizować 

własną pracę: 

zaplanować 

wstępnie jej etapy 

i okresy 

realizacji.  

 

Zna tempo swojej 

pracy; wie co 

sprawia  jej 

największe 

trudności; wie jak 

je przezwyciężyć. 

Potrafi o nich 

rozmawiać z 

opiekunem 

naukowym. 

 

Prawidłowo 

identyfikuje i 

rozstrzyga 

dylematy związane 

z przygotowaniem 

dyplomowej pracy 

mgr. 

Zna swoje mocne 

i słabe strony. Ma 

świadomość 

własnych 

ograniczeń oraz 

tych kompetencji 

personalnych, 

które musi 

rozwinąć by w 

pełni odnaleźć sie 

na rynku pracy. 

 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: piątek godz 12:00-13:30 sala CN-210  
 

 

 


