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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Teksty kultury anglojęzycznej

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cultural Texts in English

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina - Literaturoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Anna Antonowicz

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

3

konwersatorium

ćwiczenia 30 II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B1+  

2. Ogólna znajomość historii kultury brytyjskiej

C1 rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień kulturowych Wielkiej 
Brytanii, USA oraz innych krajów anglojęzycznych na podstawie ich reprezentacji w 
autentycznych tekstach kulturowych z XIX, XX i XXI wieku.

C2 zestawienie współczesnej i historyczną perspektywy na przemiany kulturowe 
odnośnie takich pojęć i zjawisk jak płeć, rodzina, normy społeczne, ułomność, 
subkulturowość, protest społeczny i inne.

C3 poznania podstawowego aparatu poznawczego z dziedziny literaturoznawstwa w 
odniesieniu do dziedziny kulturoznawstwa

C4 kształtowanie otwartego, krytycznego myślenia przy analizie tekstów i aspektów 
kultury

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 rozpoznaje wybrane modele teoretyczne związane z 
badaniami nad literaturą i kulturą angielską w 
odniesieniu do tekstów kulturowych

SM_W01

W_02 demonstruje podstawowa wiedzę o współczesnym życiu 
kulturalnym krajów anglojęzycznych oraz o 
tendencjach i zmianach w praktykach kulturowych

SM_W02

W_03 identyfikuje podstawowe mechanizmy funkcjonowania 
tekstów kultury angielskiego obszaru językowego oraz 
definiuje różne rejestry i typy dyskursu w obrębie 
języka użytego w wybranych tekstach kulturowych

SM_W03 

SM_W04

UMIEJĘTNOŚCI
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

U_01 przeprowadza analizę krytyczną różnych tekstów kultury 
w odniesieniu do złożonych procesów historycznych i 
kulturowych przedstawiając różne opinie i stanowiska 
oraz wykazując umiejętność argumentowania swojego 
stanowiska

SM_U02

U_02 stosuje różne rejestry i typy dyskursu w obrębie języka 
angielskiego

SM_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 kształtuje świadomość znaczenia języka angielskiego i 
kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej

SM_K01

K_02 wykazuje aktywne zainteresowanie różnorodnymi 
wytworami kultury anglosaskiej 

SM_K02

1. Wprowadzenie kursu: zakres tematyczny, wskazanie źródeł, metod pracy, zasad 
zaliczania 

2. Pojęcie tekstu kulturowego oraz metody analizy tekstowej  

3. Zagadnienie i reprezentacja klasy spółecznej i różnić klasowych: komedia, skecz 

4. Zagadnienie i reprezentacja idei rodziny i wartości rodzinnych/społecznych w 
wybranych amerykańskich sitcomach 

5. Zagadnienie stroju jako tekstu kulturowego, analiza stylów subkulturowych w 
Wielkiej Brytanii i USA 

6. Zagadnienie muzyki/piosenki jako kulturowego tekstu protestu społecznego: 
Przykład RPA i Wielkiej Brytanii 

7. Reklama społeczna i komercyjna jako tekst kulturowy oraz reprezentacja potrzeb 
dziecka i przemian idei dzieciństwa 

8. Norma/anomalia a kulturowe stereotypy ułomności 

9. Prezentacje semestralne studentów

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

Student

W_01 Miniwykład 
wprowadzający/ 
wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 

prezentacja Ocena prezentacji/ 
karta zaliczeniowa



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. frekwencja (15%)  

2. przygotowanie do zajęć, aktywny udział w zajęciach (15%) 

3. prezentacja semestralna w parach (70%) 

     VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

W_02 Praca z tekstem prezentacja Ocena prezentacji/ 
karta zaliczeniowa

W_03 Praca z tekstem prezentacja Ocena prezentacji/ 
karta zaliczeniowa

UMIEJĘTNOŚCI

Student

U_01 Analiza tekstów obserwacja Infromacja zwrotna

U_02 dyskusja obserwacja Infromacja zwrotna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student

K_01 dyskusja obserwacja Infromacja zwrotna

K_02 Praca w parach obserwacja Infromacja zwrotna

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

60

Literatura podstawowa
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 Meenakshi Gigi Durham, Douglas M. Kellner, Media and Cultural Studies, Oxford: 
Blackwell Publishing, 2001 

D.Marley and K. Robins (eds), British Cultural Studies. London, 1999. 

Hall, Dennis R., Hall, Susan Grove, American Icons: An Encyclopedia of the People, 
Places, and Things That Have Shaped Our Culture, Greenwood Press, Westport, CT 
2006. 

D. McDowall, Britain in Close Up. London: Longman, 1993


