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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Literatura i kultura Słowian wschodnich XX i XXI w. 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The literature and culture of the Eastern Slavs of 
the 20th and 21st centuries 

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    
 
 
 
 

5 
5 
6 
8 

 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 30 
30 
30 
30 

I 
II 
III 
IV 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie przynajmniej C1. Opanowanie 
wiadomości z zakresu rosyjskiego procesu historycznoliterackiego, 
zwłaszcza literatury XX wieku. Zainteresowanie literaturą i kulturą Rosji 
współczesnej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 pogłębienie wiedzy z zakresu historii literatury i kultury rosyjskiej oraz badań 
teoretycznoliterackich 

C2 ugruntowanie umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, analizy krytycznej tekstu 
literackiego i oceny tekstu krytycznego i źródłowego 

C3 utrwalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej na wybrany temat badawczy  i 
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przygotowanie do realizacji pracy magisterskiej 

 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie teorie literaturoznawstwa kluczowe dla 
badań obszaru kulturowego Słowiańszczyzny Wschodniej 

K_W01; K_W03 

W_02 Student umie poszukiwać narzędzi i  metod gromadzenia, 
analizowania i syntetyzowania materiału źródłowego w celu 
opracowania problemu naukowego 

K_W02 

W_03 Student zna metody interpretacji wybranych tekstów kultury 
osadzonych w szerszym kontekście historyczno-literackim 

K_W01; K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zastosować metody i narzędzia badawcze na 
potrzeby rozwiązania problemów naukowych w zakresie 
literaturoznawstwa. 

K_U01; K_U07; 
K_U09 
 

U_02 Student potrafi krytycznie analizować zagadnienia 
historycznoliterackie z kręgu  kulturowego Słowiańszczyzny 
Wschodniej 

K_U02; K_U07 
 

U_03 Student umie przygotować poprawnie pod względem 
merytorycznym i technicznym pracę naukową (magisterską) 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do dokonywania krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy. 

K_K01 

K_02 Student potrafi z zaangażowaniem  uczestniczyć w 
współpracować w grupie, sumiennie wykonuje swoje 
obowiązki. 

K_K04 

K_03 Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1-4. Analiza i dyskusja nad tekstami z wybranej literatury krytyczno-naukowej z zakresu najnowszej 
metodologii badań historycznoliterackich i teoretycznoliterackich  
5-7. Prezentacja (naukowo-krytyczna) wybranej pozycji naukowej (monografia lub studium) z 
zakresu tematyki realizowanej pracy magisterskiej  
8-9. Przedstawienie indywidualnych postępów w realizacji pracy magisterskiej  
10-11. Ocena progresji w realizacji tematu badawczego (ocena koncepcji pracy, założeń badawczych, 
metodologii, warsztatu filologicznego, stanu bibliografii)  
12-14. Prezentacja fragmentów pracy magisterskiej, dyskusja i ocena prezentowanych treści  
15. Zredagowanie całości pracy, ukończenie pracy i jej ocena końcowa. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 
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efektu (lista wyboru) (lista wyboru) (lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Analiza tekstu kultury praca pisemna wydruk 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

tekst praca magisterska 

W_03 Dyskusja obserwacja praca magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja referat karta zaliczeniowa 

U_02 Dyskusja referat karta zaliczeniowa 

U_03. Praca badawcza pod 
kierunkiem 

tekst praca magisterska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

tekst praca magisterska 

K_02 Dyskusja referat karta zaliczeniowa 

K_03 Dyskusja referat karta zaliczeniowa 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie seminarium wpływ mają następujące kryteria: aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%), 
systematyczne prezentowanie wyników prac (analizy materiału źródłowego oraz poszczególnych 
rozdziałów pracy (60%), terminowość przedłożenia kierującemu pracą całości pracy. 
 
Seminarium niezaliczone:  
W zakresie wiedzy: student nie przyswoił metodologii badań, nie zna podstawowej terminologii, nie 
posiada elementarnej wiedzy nt. redakcji tekstu naukowego.  
W zakresie umiejętności: Student w ogóle nie potrafi zastosować metodologii badawczej, nie potrafi 
przeprowadzić analizy materiału źródłowego, nie potrafi dokonać syntezy wyników badań. 
W zakresie kompetencji: Student przejawia bierną postawę na zajęciach lub w ogóle w nich nie 
uczestniczy, nie podejmuje konkretnych działań, mających na celu zredagowanie całości tekstu pracy 
 
Seminarium zaliczone: W zakresie wiedzy: Student dysponuje zadowalającą znajomością terminologii, 
posiada wiedzę nt. metodologii badań, wie, w jaki sposób poprawnie redagować tekst naukowy.  
W zakresie umiejętności: Student poprawnie posługuje się metodologią badawczą oraz terminologią, 
przeprowadza analizy materiału źródłowego (niekiedy przy pomocy prowadzącego seminarium), 
potrafi dokonać syntezy wyników badań.  
 
W zakresie kompetencji: Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania 
na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych, systematycznie planuje działania, mające na celu 
zredagowanie całości tekstu pracy.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

120 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001. 
И. С. Скоропанова, Русская постмодернистская литература. Учебное пособие для студентов 
филологических факультетов вузов, Москва 1999.  
М. Эпштейн, Слово и молчание. Метафизика русской литературы, Москва 2006.  
Литературная энциклопедия русского зарубежья 1918-1940. Писатели русского зарубежья, 
Москва 1997.  
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический 
биографический словарь, Москва 1997.  
А. Г. Соколов, Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов, Москва 1991.  
В. В. Агеносов, Литература Russkogo зарубежья, Москва 1998.  
Б. Ланин, Проза русской эмиграции (Третья волна). Пособие для преподователей литературы, 
Москва 1997.  
Antologia przekładów, podred. R. Nycza, Kraków 1998.  
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 

Literatura uzupełniająca 

Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий, Современная русская литература. Новый учебник по 
литературе в 3-х книгах, Москва 2001.  
В. В. Мусатов, История русской литературы первой половины XX века (советский период), 
Москва 2001.  
М. Голубков, Русская литература XX века. После раскола, Москва 2001. Postmodernizm rosyjski i 
jego antycypacje, red. A. Gildner, M. Ochniak i H. Waszkielewicz, Kraków 2007.  
W. Supa, Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006. 
Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez 
studenta tematu badawczego. 

 

 


