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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

Wiedza o literaturze 

Forma zajęć: wykład 
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 4
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni E

CEL PRZEDMIOTU
1. zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami specyfiki literatury pięknej
2. przedstawienie najważniejszych zjawisk w historii badań literackich 
3. prezentacja najważniejszych kierunków we współczesnych  badaniach literackich  
4. omówienie badań z pogranicza literaturoznawstwa i innych nauk 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa wiedza z historii i teorii literatury 
2. zasadnicza wiedza o  historii i kulturze Europy  
3. umiejętność  formułowania sądów w oparciu o dostępne dane  

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W09

2. student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu działów nauki o literaturze K_W19

3. student zna główne kierunki metodologiczne we współczesnych badaniach literackich K_W19, K_W25

4.  K_W23, K_W27 

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student ma ogólną wiedzę na temat specyfiki literatury pięknej  i jej współczesnych 
odmian     

student  ma wiedzę na temat aksjologii literatury  i formułowania ocen w nauce o 
literaturze 



W kategorii umiejętności

1. K_U05

2. K_U06

3. K_U02

4. K_U01, K_U03

W kategorii kompetencji społecznych

1. student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i poznawania dorobku kulturowego K_K01

2.  K_05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny i konwersatoryjny. 

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. egzamin ustny 100%

student potrafi rozpoznawać i oceniać  dzieła literackie i inne wytwory kultury w świetle 
zdobytej wiedzy teoretycznej 

student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków 

student posiada umiejętność przygotowania wystąpień dotyczących zagadnień 
literaturoznawczych 

student rozumie teksty analizowane i zalecane na zajęciach oraz potrafi rozwiązywać 
problemy wykorzystując literaturę przedmiotu

student   ma świadomość odpowiedzialności za dorobek kulturowy narodu i Europy, 
potrafi  odkrywać i popularyzować jego wartości, podejmować dyskusje na tematy 
kulturowe  .

1. Główne działy wiedzy o literaturze. 2. Wyznaczniki literackości tekstu. 3. Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego. 4.Główne kierunki we 
współczesnych badaniach literackich 5.Elementy teorii procesu historycznoliterackiego. 6. Wartości i oceny w nauce o literaturze.   



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 

dziedziny historii literatury, 
teorii literatury  i krytyki 

literackiej, nie zna 
głównych  kierunków w 

badaniach literackich,  nie 
ma orientacji w aksjologii 

literatury, nie zna aktualnej 
literatury przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę z historii i teorii 

literatury.  Ma ograniczoną 
znajomość  kwestii z zakresu 

treści przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę z 

zakresu historii,  teorii 
literatury oraz krytyki 

literackiej. Ma rozeznanie w 
aktualnie omawianych  

problemach z zakresu teorii 
literatury i  aksjologii literackiej 

oraz dobrą znajomość 
kontekstu historycznego 

literatury.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę z zakresu 

teorii literatury i aksjologii literatury  
Zna główne kierunki w badaniach 

literackich oraz ich kontekst 
historyczny. Zna dobrze wymaganą 

literaturę  przedmiotu.

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści zajęć; 
nie potrafi spisywać swoich 

obserwacji, ani  tworzyć 
własnych narzędzi pracy i   

posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć,  

rekonstruuje z grubsza treść 
tekstu źródłowego oraz 
dokonuje jego analizy.   

Student potrafi 
zaprezentować posiadaną 
wiedzę, a także w sposób 
poprawny z niej korzysta w 
sytuacji problemowej. Czyta 

ze zrozumieniem teksty 
literackie, z pomocą 

prowadzącego rozwiązuje 
stawiane mu problemy.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy i syntezy posiadanej wiedzy 

(z odniesieniem do aktualnej 
literatury przedmiotu) oraz 

poprawnie, samodzielnie z nich 
korzysta w sytuacjach 

problemowych. 

Student nie angażuje się w 
proces zdobywania wiedzy, 

 nie zna wymaganej 
terminologii, nie wywiązuje  

się ze stawianych mu 
celów i zadań.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu angażuje się w 
dyskusje i korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, zna wymagane 
pojęcia i korzysta z literatury 
przedmiotu. Ma świadomość 

odpowiedzialności za dorobek 
kulturowy narodu i Europy, 
potrafi popularyzować jego 

wartości.   

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, ma usystematyzowaną 

wiedzę oraz samodzielnie ją   
doskonali. Ma usystematyzowaną 

wiedzę z wymaganego zakresu. Ma 
świadomość odpowiedzialności za 
dorobek Polski i Europy, umie go 

popularyzować oraz dyskutować na 
tematy kulturowe.



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Lektura treści wykładu i zalecanej literatury 40
Przygotowanie się do zajęć oraz do egzaminu 50

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.
3. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980 
4. Literatura źródłowa wskazana przez osobę prowadzącą

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.

Lublin 30 maja 2012 r.  dr hab. Ryszard Zajączkowski 
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

M.Głowiński, A.Okopień-Sławińska, J.Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975    
A.Burzyńska, M.P.Markowski, Teorie literatury XX wieku.Podręcznik, Kraków 2006  

M.Głowiński, T.Kostkiewiczowa, A.Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Warszawa 2000   
Z.Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 2004 
J.Kaczorowski, Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich, Warszawa 2011  
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