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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodologia badań literackich 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of literary studies 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Monika Sidor, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
3 konwersatorium 30  

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość terminologii teoretycznoliterackiej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie z najważniejszymi metodami badań literackich. 

Wykazanie możliwości zastosowania omawianych metod w praktyce badawczej .  
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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 Student zna najważniejsze kierunki w badaniach literackich oraz 
ich historię. 

K_W02 

W_02 Student zna terminologię związaną z omawianymi kierunkami 
metodologicznymi.   

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zastosować metody analizy dyskursu 
naukowego i krytycznego. 

K_U01 

U_02 Student potrafi zidentyfikować i krytycznie ocenić krótką pracę 
naukową. 

K_U02 

U_03 
Student potrafi przeprowadzić poprawne badanie naukowe 
według wybranej metody. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do dyskusji nad omawianym zagadnieniem 
teoretycznoliterackim i do krytycznej oceny posiadanej wiedzy. 

K_K01 

K_02 Student gotów do samodzielnego rozwiązywanie problemów 
badawczych i konsultacji z ekspertami. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Metodologia badań literackich wśród innych dyscyplin literaturoznawczych. 
2. Fenomenologia. Idea fenomenologii Husserla. Budowa dzieła literackiego wg R. Ingardena. 
3. Badania psychoanalityczne.  
4. Formalizm rosyjski. Morfologia bajki W. Proppa.  
5. Strukturalizm.  
6. Semiotyka. Teoria znaku de Saussuer’a i Peirce’a. Poezja a ikoniczność. Koncepcja modelowania 
artystycznego i struktura znaku wg J. Łotmana. 
7. Literatura jako dialog. Koncepcje M. Bachtina. 
8-9. Intertekstualność. Intertekst – ujęcie globalne i ograniczone. Świadomość intertekstualna. 
10. Hermeneutyka. Koncepcje H.-G. Gadamera, M. Heideggera, W. Diltheya, P. Ricoeur’a.  
11. Feminizm, „gender i queer”. Geneza, odmiany, przedstawiciele.  
12. Dekonstrukcja. Źródła, przedstawiciele, konteksty. 
13. Postkolonializm. Perspektywa imperialna i lektura postkolonialna. 
14-15. Badania kulturowe. 

 

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 
Praca w kontakcie 
zdalnymy 

kolokwium pisemne oceniony tekst kolokwium 

W_02 Praca z tekstem kolokwium pisemne oceniony tekst kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Analiza tekstu obserwacja ocena pracy na zajęciach 

U_02 Dyskusja obserwacja ocena pracy na zajęciach 

U_…. Dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja obserwacja Ocena uczestnictwa w 
dyskusji 

K_02 Metoda projektu przygotowanie projektu karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna wyznaczników najważniejszych kierunków w badaniach literackich ani ich historii. 

Bardzo słabo posługuje się terminologią związaną z omawianymi kierunkami metodologicznymi. Nie 

potrafi zastosować metod analizy dyskursu naukowego i krytycznego. Student nie potrafi 

zidentyfikować i krytycznie ocenić krótkiej pracy naukowej. Nie potrafi przeprowadzić poprawnego 

badania naukowego według wybranej metody. Bardzo rzadko włącza się do dyskusji nad omawianym 

zagadnieniem teoretycznoliterackim i nie dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Student nie 

jest gotowy do rozwiązywania problemów badawczych i nie docenia wartości konsultacji z 

ekspertami. 

Ocena dostateczna  

Student słabo zna wyznaczniki najważniejszych kierunków w badaniach literackich oraz ich historię. Z 

trudnością posługuje się terminologią związaną z omawianymi kierunkami metodologicznymi. Często 

niepoprawnie stosuje metody analizy dyskursu naukowego i krytycznego. Student z częstymi błędami 

identyfikuje i krytycznie ocenia krótką pracę naukową. Potrzebuje pomocy w przeprowadzeniu 

poprawnego badania naukowego według wybranej metody. Rzadko włącza się do dyskusji nad 

omawianym zagadnieniem teoretycznoliterackim i niechętnie dokonuje krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy. Student jest w ograniczonym stopniu gotowy do rozwiązywania problemów badawczych i nie 

w pełni docenia wartość konsultacji z ekspertami. 

Ocena dobra   

Student zna podstawowe wyznaczniki najważniejszych kierunków w badaniach literackich oraz ich 

historię. Posługuje się terminologią związaną z omawianymi kierunkami metodologicznymi. W miarę 

poprawnie stosuje metody analizy dyskursu naukowego i krytycznego. Student z drobnymi błędami 

identyfikuje i krytycznie ocenia krótką pracę naukową. Potrafi przeprowadzić względnie poprawne 

badanie naukowe według wybranej metody. Włącza się do dyskusji nad omawianym zagadnieniem 

teoretycznoliterackim i dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Student gotów jest do 

rozwiązywania problemów badawczych z niewielką pomocą i docenia wartość konsultacji z 

ekspertami. 

Ocena bardzo dobra   

Student dobrze zna najważniejsze kierunki w badaniach literackich oraz ich historię. Sprawnie 

posługuje się terminologią związaną z omawianymi kierunkami metodologicznymi. Swobodnie potrafi 
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zastosować metody analizy dyskursu naukowego i krytycznego. Student trafnie identyfikuje i 

krytycznie ocenia krótką pracę naukową. Potrafi przeprowadzić poprawne badanie naukowe według 

wybranej metody. Chętnie uczestniczy w dyskusji nad omawianym zagadnieniem 

teoretycznoliterackim i dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Student jest w pełni gotów do 

samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych i konsultacji z ekspertami. 

 

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 

1. Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006, t. 1, 2. 
2. Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 2004. 
3. Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 

2003. 
4. Propp W., Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, “Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4. 
5. Jung C. G., Psychologia i twórczość, [w:] Teoria badań literackich za granicą, t. II, cz. I, Kraków 

1974. 

Literatura uzupełniająca 

1.Eco U., Rorty R. i in., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996. 
2.Handke R., Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, [w:] 
Problemy odbioru i odbiorcy, pod red. T Bujnickiego, J. Sławińskiego Wrocław 1977. 
3.Markiewicz H., O falsyfikowaniu interpretacji literackich, [w:] Wiedza o literaturze i edukacji, 
Warszawa 1996. 
4.Markiewicz H., Zakres i kierunki współczesnych badań literackich, [w:] tegoż: Główne problemy 
wiedzy o literaturze, Kraków 1996. 
5.Sawicki S., Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, [w:] Problematyka aksjologiczna w 
nauce o literaturze, pod red. S. Sawickiego, A. Tyszczyka, Lublin 1992. 
6.Todorov T., Poetyka, O perspektywie poetyki inaczej, tłum. M R. Mayenowa, Warszawa 1984. 

 

 


