
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literatura staropolska 

rok II-III, studia licencjackie, semestr IV-VI 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej dotyczącej historii literatury staropolskiej albo problematyki 

związanej z poetyką historyczną oraz estetyką wieków dawnych 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Student powienien mieć wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane po skończeniu 1 roku studiów 1 

stopnia 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

K_W17 

Student: 
- zna periodyzację literatury; zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w literaturze 
 

K_W18 - zna świat idei, estetyki i pojęć kultury i polskiej od średniowiecza po współczesność 
(główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne epok) 
 

K_W21 - rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich oraz przemian obyczajowych i 
społeczno-politycznych 
 

K_W22 - zna podstawowe zasady analizy i interpretacji utworu literackiego (opanował podstawowy 

kanon czynności analitycznych)  

K_U01 

 

- wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i 

poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania 

i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym  

K_U11 - potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich 

K_U15 

 

- potrafi wykorzystać zebraną wiedzę językoznawczą literaturoznawczą w prowadzonych 

samodzielnie badaniach; potrafi napisać rozprawę językową i historycznoliteracką oraz 

dokonać aktywnej i krytycznej lektury tekstów naukowych  

K_K01 - ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania 

argumentowania  

K_K02 - ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – seminarium (S) 
Liczba 

godzin 
Tematy poszczególnych zajęć zależą od tematyki, jakiej dotyczą prace licencjackie studentów  

Suma godzin 90 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

SPOSOBY OCENY  

Podstawę oceny stanowi przygotowana przez studenta rozprawa licencjacka 



 

 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 90 

Przygotowanie się do zajęć, pisanie pracy 100 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 60 

SUMA 250 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
10 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Dobór literatury zależy od tematu pracy licencjackiej studenta 

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

dr Barbara Niebelska-Rajca, bniebelska@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Zaliczenie podpisem 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Warunkiem zaliczenia zajęc w semestrze VI jest złożenie prac licencjackiej. 

Praca oceniania jest odrębnie.  

 

mailto:bniebelska@kul.pl

