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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

II.

Nazwa przedmiotu Kulturoznawstwo celtycko-brytyjskie

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Celtic and British Culture

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina Nauki o kulturze i religii 

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Aleksander Bednarski

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

                 2

konwersatorium

ćwiczenia             30                  II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 Poziom języka angielskiego nie niższy niż średnio-
zaawansowany (B2)

C1 Uzyskanie wiedzy w zakresie źródeł kultur celtyckiego obszaru językowego i zjawisk 
współcześnie w nich występujących 

C2 Uzyskanie wiedzy w zakresie metodologii i zakresu badań celtologicznych

C3 Uzyskanie wiedzy w zakresie wpływu kultur celtyckich na kulturę europejską 

C4 Uzyskanie zdolności identyfikowania elementów kultur celtyckich w kulturze 
współczesnej

C5 Rozwijanie zdolności określenia ich pozycji względem kultury dominującej (brytyjskiej/
frankofońskiej)

C6 Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie współczesnych języków 
celtyckich

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu 
badań nad kulturą celtycką w kontekście innych nauk 
humanistycznych, zna i rozumie specjalistyczne terminy 
badań nad kulturą celtycką w j. angielskim

K_W01, K_W02, 
K_W07, K_W10

W_02 Student jest w stanie podać przykłady głównych koncepcji 
i trendów w badaniach nad kulturą celtycką. Zna 
podstawową terminologię w j. polskim. 

K_W02, K_W08
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IV.  Opis przedmiotu/ treści programowe 

W_03 Student potrafi zidentyfikować i opisać wkład kultury 
celtyckiej oraz współczesnych kultur celtyckiego obszaru 
językowego w kulturę anglosaską i kulturę zachodnią. 

K_W01, K_W02, 
K_W09, K_W10

W_04 Student potrafi stosować metodologię i terminologię badań 
nad kulturą celtycką w odniesieniu do innych tradycji 
kulturowych.  

K_W01, K_W07, 
K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student posługuje się specjalistyczną terminologią 
właściwą dla badań celtologicznych w kontekście 
translatorskim oraz naukowym

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student uznaje znaczenie kształtowania świadomości 
współczesnych języków i kultur celtyckich i ich wkładu w 
kulturę anglosaską, europejską oraz światową

K_K09 

K_02 Student wykazuje zainteresowanie wytworami kultury 
celtyckiej oraz współczesnych kultur celtyckich, bierze 
udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze 
popularyzatorskim

K_K10 

1. Wprowadzenie : pojęcia kultury i badań nad kulturą. 

2. Kultura celtycka w starożytności

3. Chrześcijański charakter średniowiecznych kultur celtyckich, ich wkład w rozwój kultury 
zachodniej

4. Wprowadzenie do historii krajów i narodów celtyckich 

5. Wprowadzenie do mitologii Irlandii i Walii ; Marie Heaney Over Nine  Waves, Secrets of 
Kells

6. Tradycje ludowe w krajach celtyckich, kutura współczesna (litertura, film, muzyka)

7.   Elementy pogańskiej/starożytnej kultury celtyckiej we współczesnej kulturze popularnej

8.  Problem Irlandii Północnej, IRA, kontekst Brexitu : 50 Dead Men Walking, Bloody 
Sunday

9.   Badania celtologiczne – historia i metodologia
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

10. Badania celtologiczne – główne trendy i teorie

11. Współczesne języki celtyckie: warsztaty (j. irlandzki)

12. Współczesne języki celtyckie: warsztaty (j. walijski)

13. Prezentacje studentów, dyskusja

14. Prezentacje studentów, dyskusja 

15. Omówienie prezentacji, ocena

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji

WIEDZA

W_01 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku (case 
study) 
miniwykład problemowy 

Test semestralny 
prezentacja

Uzupełniony i oceniony 
test semestralny 
Karta oceny prezentacji

W_02 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku (case 
study) 

Test semestralny  
Prezentacja

Uzupełniony i oceniony 
test semestralny 
Karta oceny prezentacji

W_03 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku (case 
study) 
Metoda metaplanu 

Test semestralny 
Prezentacja

Uzupełniony i oceniony 
test semestralny 
Karta oceny prezentacji

W_04 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku (case 
study)

Test semestralny 
Prezentacja

Uzupełniony i oceniony 
test semestralny 
Karta oceny prezentacji

UMIEJĘTNOŚCI
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VI. Kryteria oceny 

Studenci oceniani są na podstawie prezentacji, które polegają na studium przypadku, do 
którego muszą wykorzystać materiał teoretyczny omawiany podczas kursu (50%). Drugie 
50% to wynik z dużego testu semestralnego (odbywa się pod koniec kursu i obejmuje cały 
materiał zrealizowany w semestrze), w którym uwzględnione są też tematy omawiane w 
prezentacjach. Test obejmuje też praktyczną znajomość podstawowych zwrotów w j. 
irlandzkim i walijskim. W końcowej ocenie brane pod uwagę jest również zaangażowanie i 
aktywność studenta podczas zajęć oraz odpowiedzi ustne udzielane podczas zajęć na prośbę 
prowadzącego. Warunkiem zaliczenia kursu jest też regularne przygotowanie się do zajęć – 
czytanie tekstów i oglądanie materiałów filmowych wskazanych przez prowadzącego (student 
dysponuje 1 możliwością zgłoszenia nieprzygotowania) 

U_01 Analiza tekstu 
Dyskusja 
Gra dydaktyczna 
Praca z tekstem

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Zapis w arkuszu ocen 

Uzupełniony i oceniony 
test semestralny

U_02 Analiza tekstu 
Dyskusja 
Gra dydaktyczna 
Praca z tekstem 
Rozmowa sokratyczna

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny/ 
Prezentacja

Zapis w arkuszu ocen 
Uzupełniony i oceniony 
test semestralny 
Karta oceny prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupach 
Praca w parach 
Dyskusja

Obserwacja/
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Praca w grupach 
Praca w parach 
Dyskusja

Obserwacja/
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen
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Studenci oceniani są według następującej skali: 

5 100-93% 
4.5 92-85% 
4 84-77% 
3.5 76-69% 
3 68-60% 
2 59-0% 

VII Obciążenie pracą studenta 

VIII Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

Literatura podstawowa

Davies, John (1990), A History of Wales   
Foster, R. F., ed. (1989), The Oxford Illustrated History of Ireland  
Gantz, Jeffrey (1982), Early Irish Myths and Sagas   
Gruffud, Heini (1998), Real Wales  
Jones, J. G. (1998), The History of Wales  
Bloody Sunday (2002) 
50 Dead Men Walking (2008) 
The Secret of Kells (2009) 
Gareth King (1996), ‘Basic Welsh’, Routledge. 
Kiberd, Declan (1997), Inventing Ireland   
Meek, Elin, (2005), “Cwrs Mynediad - a beginners' course for adults learning Welsh”. 
Cardiff, CBAC. 
Mytum, Harold (1992), The Origins of Early Christian Ireland   
Heaney, Marie, Over Nine Waves: A Book of Irish Legends, Farrar, Straus and Giroux, 
1995 
O’Rahilly, Thomas (1976), Early Irish History and Mythology   
The Mabinogion, Trans. Charlotte Guest  
The Táin, Trans. Thomas Kinsella 
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Literatura uzupełniająca

Wales in the Early Middle Ages. By Wendy Davies. Leicester, England: Leicester University 
Press, 1982. 
The Creation of Brittany: A Late Medieval State. By Michael Jones. London ; Ronceverte, 
WV: Hambledon Press, 1988 
The Oxford Companion to Scottish History. Edited by Michael Lynch. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. 
Warlords and Holy Men: Scotland, AD 80-1000. By Alfred Smyth. Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1989. 
Image and Identity: The Making and Re-making of Scotland Through the Ages. Edited by 
Dauvit Broun, R.J. Finlay and Michael Lynch. Edinburgh: J. Donald, 1998. 


