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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Literatura powszechna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The World Literature 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Beata Siwek, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
3 

 
konwersatorium 30 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień historycznoliterackich. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami zachodzącymi w obrębie literatur 
europejskich 

C2 - ukazanie związków i zależności zachodzących między literaturami zachodnioeuropejskimi a 
literaturą rosyjską 

C3 - wypracowanie umiejętności swobodnego poruszania się po różnorodnych estetykach, tematach 
i motywach uobecniających się na płaszczyźnie omawianych tekstów literackich 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu 
historycznoliterackiego w literaturze europejskiej 

K_W03 

W_02 zna najważniejsze zagadnienia z dziejów literatury europejskiej 
(literatura grecka i rzymska; literatura niemiecka; literatura 
włoska; literatura francuska) 

K_W03 

W_03 zna terminologię z zakresu komparatystyki, omawia wybrane 
zjawiska literatury rosyjskiej w kontekście wybranych literatur 
europejskich (nawiązania – interpretacje – przekłady – recepcja) 

K_W01 
K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dokonuje periodyzacji literatury europejskiej, a także wymienia 
cechy poszczególnych okresów i kierunków literackich 

K_U01 

U_02 posiada umiejętność analizy poszczególnych dzieł literackich z 
punktu widzenia treściowo-problemowego i formalnego oraz 
przedstawia je na tle procesu historycznoliterackiego 

K_U01 

U_03 posiada umiejętność porównania wybranych dzieł literackich z 
punktu widzenia treściowo-problemowego oraz formalnego  

K_U01 
K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ma świadomość współodpowiedzialności za zachowanie 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 

K_K02 
K_K04 

K_02 potrafi współpracować w grupie K_K02 

K_03 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia 
umiejętności analitycznych 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Antyk i wczesne chrześcijaństwo. Epos homerycki. Dramat i teatr starożytny. Mitologiczne obrazy i 
symbole. Tradycja chrześcijańska (Mitologia grecka i rzymska; Iliada Homera, Eneida Wergiliusza; 
Uczta Platona; Wyznania św. Augustyna). 
2. Średniowieczne eposy i romanse rycerskie ( Pieśń Nibelungów, O królu Arturze i Rycerzach 
Okrągłego Stołu). 
3. Średniowieczne wizje eschatologiczne (Boska komedia Dantego)  
4. Wiliam Shakespeare i dramat elżbietański. (Makbet, Romeo i Julia, Hamlet). 
5. Barok w literaturze europejskiej ( poezja angielskich poetów metafizycznych)  
6. Francuski dramat klasycystyczny (Racine Fedra, Molier Świętoszek, Corneille Cyd). 
Europejski preromantyzm i romantyzm. Nowe koncepcje sztuki i artysty (Johann Goethe Faust, 
Cierpienia młodego Wertera; Fryderyk Schiller Zbójcy; George Byron, Giaur,  
7. Między romantyzmem i realizmem (na przykładzie powieści Czerwone i czarne Stenhdala)  
8. Realistyczna wizja świata i człowieka. (Honoriusz Balzac Ojciec Goriot, Gustaw Flaubert Pani 
Bovary). Estetyka i idee powieści naturalistycznej (na przykładzie twórczości Emila Zoli) 
9. W stronę modernizmu. Dramaturgia europejska przełomu XIX i XX wieku (H. Ibsen, A. Strindberg, 
M. Maeterlinck) 
10. Poezja symbolistów francuskich (Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Artur Rimbaud) 
11. Nowe techniki narracyjne w europejskiej literaturze powieściowej XX wieku (Ulisses J. Joyce’a, W 
poszukiwaniu straconego czasu M. Prousta, Pani Dalloway V. Woolf) 
12. Zagadnienia filozoficzne i ideowe w Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna  
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13. Utopia i antyutopia w literaturze europejskiej ( George Orwell, Folwark zwierzęcy, Rok 1984) 
14. Samuel Beckett i europejski teatr absurdu 
15. Postmodernizm w literaturze europejskiej (Umberto Eco Imię Róży, Julio Cortazar, Gra w klasy) 

 

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 kolokwium ustne karta oceny 

W_02 metoda problemowa kolokwium ustne karta oceny 

W_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 analiza tekstu obserwacja raport z obserwacji 

U_02 ćwiczenia praktyczne obserwacja raport z obserwacji 

U_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca w parach obserwacja raport z obserwacji 

K_02 metoda projektu przygotowanie projektu karta oceny projektu 

K_03 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę 2 

Nie posiada wiedzy na temat poszczególnych epok literackich, nie posługuje się terminologią 

historycznoliteracką. 

Nie potrafi sformułować problematyki badawczej w odniesieniu do poszczególnych zagadnień z 

zakresu rozwoju literatury powszechnej. 

Student nie przejawia zainteresowania poruszaną problematyką, nie angażuje się w dyskusje, nie 

uczestniczy w zajęciach, nie wykonuje zadań domowych. 

Na ocenę 3 

Student ma podstawową wiedzę na temat poszczególnych epok literackich, posługuje się umiejętnie 

terminologią historycznoliteracką. 

Potrafi w wystarczającym stopniu sformułować problematykę badawczą w odniesieniu do 

poszczególnych zagadnień z zakresu rozwoju literatury powszechnej. 

Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, 

ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania. Uczestniczy w zajęciach. 

Na ocenę 4 

Dobrze zna poszczególne epoki literackie, posługuje się umiejętnie terminologią historycznoliteracką. 
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Potrafi w stopniu dobrym sformułować problematykę badawczą w odniesieniu do poszczególnych 

zagadnień z zakresu historii literatury powszechnej. 

Student umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej 

wiedzy. Regularnie uczestniczy w zajęciach. 

Na ocenę 5 

Bardzo dobrze zna kierunki rozwoju literatury, estetyki, przedstawicieli, najważniejsze teksty, 

posługuje się bezbłędnie terminologią historycznoliteracką. 

Potrafi bezbłędnie formułować problematykę badawczą w odniesieniu do poszczególnych zagadnień 

z zakresu historii literatury powszechnej. 

Student wyróżnia się aktywnością na zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie, często inicjuje 

dyskusje. Regularnie uczestniczy w zajęciach. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000 
M. Hanczakowski, M. Kuziak, A. Zawadzki, B. Żylis, Epoki literackie od antyku po współczesność, 
Bielsko-Biała 2003 
J. Heistein, Historia literatury francuskiej. Wrocław 1997. 
Historia literatury amerykańskiej, t. 1-2, red. A. Salska, Kraków 2003 
H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. 1-2, Warszawa 1997 
Literatura powszechna wg Jana Tomkowskiego, Warszawa 1997 
P. Mroczkowski, Zarys historii literatury angielskiej, Ossolineum 1994 
Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1999 
M. Bouty, Słownik dzieł i tematów literatury francuskiej, Wrocław 1995 
M. Szyrocki, Dziej literatury niemieckiej, t. 1-2. Warszawa 1972 
M. Strzałkowska, Historia literatury francuskiej, Ossolineum 1994 

Literatura uzupełniająca 

J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta, Warszawa 1965 i wyd. 
nast. 
Z. Ciesielski, August Strindberg - życie i twórczość, Kraków 1992 
E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997. 
Dzieje literatur europejskich, pod red. Wł. Floryana, t. I-III, Warszawa 1977 
M. Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa 1990 
J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1997 
M. Kurecka, Czarodziej. Rzecz o Tomaszu Mannie, Kraków 1993 
P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. I-III, Warszawa 1973 
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K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961 
Okresy literackie, pod red. J. Majdy, Warszawa 1990 
B. Surowska, Metamorfozy stylu w twórczości Rainera Marii Rilkego, Warszawa 1992 

 

 


