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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kultura literacka i medialna Rosji postsowieckiej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literary and media culture of post-Soviet Russia 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy rosyjski/ukraiński/polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Anna Woźniak 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 

2 
 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 30 
 

I 
 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie przynajmniej C1. 
Zainteresowanie literaturą i kulturą Rosji współczesnej.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 pogłębienie wiedzy z zakresu kultury literackiej i medialnej Rosji u schyłku XX i na początku XXI 
wieku 

C2 ukazanie roli przemian społecznych i politycznych w rozwoju rosyjskiej kultury literackiej i 
medialnej 

 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury literackiej i medialnej 
rosyjskiego obszaru językowego. 

K_W03 

W_02 Potrafi wymienić i omówić najważniejsze czynniki społeczne i 
polityczne warunkujące rozwój rosyjskiej kultury literackiej i 
medialnej w Rosji postoswieckiej. 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Rozpoznaje motywy i przyczyny zewnętrznych i wewnętrznych 
uwarunkowań wyznaczających kierunek rozwoju rosyjskiej 
kultury literackiej i medialnej oraz wpływających na jej pozycję 
w przestrzeni kultury światowej. 

K_U02 
 

U_02 Klasyfikuje najważniejsze zjawiska w obszarze kultury rosyjskiej 
okresu postsowieckiego oraz określa ich rolę. 

K_U02 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do dokonywania krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy. 

K_K01 

K_02 Chętnie podejmuje się prac zespołowych mających na celu 
zilustrowanie wybranych zjawisk ze sfery kultury rosyjskiej 
okresu postsowieckiego. 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Kurs poświęcony jest dogłębnej analizie wybranych aspektów współczesnej rosyjskiej kultury 
literackiej i medialnej końca XX i początku XXI wieku.  
Treści programowe ustala indywidualnie prowadzący kurs w danym semestrze. 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Zaliczenie ustne karta zaliczeniowa 

U_02 Dyskusja Zaliczenie ustne karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Zaliczenie ustne karta zaliczeniowa 

K_02 Dyskusja Zaliczenie ustne karta zaliczeniowa 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wiedza  
Na ocenę 2 - brak widocznych postępów w nabyciu wiedzy, braki merytoryczne w treści materiałowej 
Na ocenę 3 -opanowanie w stopniu ogólnym (dostatecznym) podstawowych pojęć i terminów na 
temat zjawisk kultury literackiej i medialnej Rosji postsowieckiej 
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Na ocenę 4 - wystarczające opanowanie omówionej materii przedmiotu, dobra orientacja w meritum 
zagadnień programowych  
Na ocenę 5 - bardzo dobra znajomość problematyki poruszonej na wykładzie oraz tematyki 
analizowanych tekstów kulturowych. 
Umiejętności  
Na ocenę 2 - brak umiejętności samodzielnego myślenia, nieumiejętność zrozumienia i omówienia 
dzieła literackiego  
Na ocenę 3 - umiejętność wykorzystywania koniecznej wiedzy w stopniu podstawowym, właściwy 
opis i interpretacja analizowanych tekstów kultury 
Na ocenę 4 - umiejętność analizowania tekstów literackich, włączenia go w kontekst kanonów 
kulturowych, społecznych Rosji końca XX i początku XXI wieku 
Na ocenę 5 - wysoki, bardzo dobry poziom kompetencji merytorycznych, swobodne posługiwanie się 
zdobytą wiedzą, umiejętność analizy i dyskusji nad tekstem literackim i tekstem kultury  
Kompetencje społeczne  
Na ocenę 2 - brak zainteresowania poruszaną problematyką  
Na ocenę 3 -umiejętność prezentowania nabywanej wiedzy na przeciętnym poziomie 
Na ocenę 4 - dobra znajomość materiału, umiejętność pracy grupowej  
Na ocenę 5 - bardzo dobra orientacja w tematyce, wysoka sprawność intelektualna, umiejętność 
pracy grupowej i dzielenia się wiedzą. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. I, Warszawa 2004; t. II, W. 2005, t. III, W. 2009. 
Rosjoznawstwo, Suchanek L., (red.), Kraków 2004. 
Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, przekład J. Hunia, Kraków 2008. 
Lejderman N., Lipowieckij M., Sowriemiennaja russkaja litieratura. Nowyj uczebnik w trioch knigach, 
M М. oskwa 2001. 
Pipes R., Rosja, komunizm i świat, wybór esejów, Warszawa 2002. 
Russkaja litieratura XX wieka, w 2tomach, ried. L. P. Kriemiencow, Moskwa 2005. 

Literatura uzupełniająca 

Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1996. 
Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996. 
Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 
1996. 
Скоропанова И. С., Русская постмодернистская литература. Учебное пособие для студентов 
филологических факультетов вузов, Москва 1999. 
Эпштейн М., Слово и молчание. Метафизика русской литературы, Москва 2006. 

 

 


