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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Literatura i nowe media

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literature and new media

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

Stacjonarne

Dyscyplina Literaturoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin 
(w sumie wszystkie 

semestry, wg 
załącznika 3)

semestr 
(BA: od I do VI 
MA: od I do IV)

Punkty ECTS 
(w sumie za 

wszystkie semestry 
wg załącznika 3)

wykład

26

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium 120 I-IV

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Dobra znajomość literatury anglojęzycznej

C1 Podstawowy cel to napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy 
magisterskiej. Szczegółowy zakres tematów określa prowadzący seminarium. Studenci 
wybierają temat i przedstawiają go prowadzącemu do zatwierdzenia.

C2 Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z technikami badań naukowych z 
zakresu literaturoznawstwa, oraz z wymaganiami formalnymi dotyczącymi pisania prac 
magisterskich (praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, 
struktura pracy magisterskiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie 
źródeł i tworzenie bibliografii według standardów MLA).

C3 Inne cele (w zakresie wiedzy) to podniesienie znajomości literatury amerykańskiej i 
brytyjskiej oraz ich związków z nowymi mediami. Celem zajęć jest także zapoznanie 
studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z krytyką literacką i z niektórymi 
zagadnieniami dotyczącymi metod literackich badań naukowych.

C4 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przygotowaniem pracy naukowej) 
to doskonalenie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium 
(formułowania i korzystania z konstruktywnej krytyki) oraz opanowanie technicznych 
(warsztatowych) umiejętności pisania prac naukowych (przygotowanie projektu, 
opracowanie struktury pracy, wybór metody, gromadzenie bibliografii, sporządzanie 
przypisów, itd.) oraz przejrzystego i zwięzłego, logicznego i językowo poprawnego 
przedstawienia wyników badań.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o literaturze 
anglojęzycznej i jej związkach z nowymi mediami.

KW_01, KW_02, 
KW_08

W_02 Student zna anglojęzyczną terminologię używaną w 
analizie naukowej tekstów literackich.

KW_05, KW_07, 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W_03 Student zna najważniejsze metody analizy i 
interpretacji powstałe w obrębie współczesnych badań 
literaturoznawczych i medioznawczych adekwatne do 
analizy zagadnienia, które podejmuje w swej pracy.

KW_09, KW_10

W_04 Student zna główne zasady dotyczące powoływania się 
na myśli innych autorów.

KW_13, KW_14

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i integrować informacje na temat 
problemów badawczych dotyczących literatury z 
wykorzystaniem różnych źródeł. Potrafi wyszukać 
teksty teoretyczno- i krytyczno-literackie potrzebne do 
napisania pracy magisterskiej.

K_U01, K_U02, 
K_U15

U_02 Student potrafi logicznie i przekonywująco wyrażać 
swoje myśli i poglądy w języku angielskim z 
zachowaniem rejestru właściwego dla dyskursu 
akademickiego.

K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U12

U_03 Student potrafi przedstawić własną interpretację dzieła 
literackiego opartą na samodzielnie dobranej metodzie 
badawczej.

K_U04, K_U05

U_04 Student potrafi merytorycznie argumentować z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów 
innych autorów w zakresie literaturoznawstwa.

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student przejawia kreatywność w podejściu do 
wybranego przez siebie zagadnienia badawczego, 
rozumie potrzebę ciagłego rozwoju.

K_K01, K_K03,

K_02 Student potrafi samodzielnie ocenić nowe zjawiska w 
literaturze i kulturze anglojęzycznej.

K_K02

K_03 Student potrafi zidentyfikować priorytety w trakcie 
przygotowywania pracy magisterskiej i osiągnąć 
zamierzone cele.

K_K06, K_K07



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Semestr I  
S1 Wprowadzenie do kursu. Zapoznanie ze specyfiką pracy magisterskiej z dziedziny 
literaturoznawstwa. 
S2 Struktura rozprawy naukowej – problematyka, terminologia, schemat, przykłady 
S3-4 Ćwiczenia z warsztatu pisania pracy naukowej (problem plagiatu, kryteria oceny 
pracy naukowej, znaczenie metody naukowej i opisu stanu badań, zasady zbierania 
materiałów, organizacja pracy, itp). 
S5-6 Zasady interpretacji tekstów i innych wytworów kultury 
S7-8 Wstępne projekty prac magisterskich - dyskusja . 
S9-10 Powtórzenie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii literatury, szkół 
badawczych.  
S11-12 Praca nad indywidualnymi projektami (analiza tekstów krytyczno-literackich, 
analiza i interpretacja tekstów literackich, które są przedmiotem pracy uczestników 
seminarium) 
S13-14 Praca nad ostateczną wersją projektów/planów prac magisterskich. 
S15 Podsumowanie pierwszego semestru pracy. 
Semestr 2, 3 i 4  
S16-17 Weryfikacja planów pracy dyplomowej w kontekście dostępnego materiału 
źródłowego.  
S18-19 Problem plagiatu.  
S20-21 Dyskusja nad cząstkowymi wynikami badań, prezentacje tekstów źródłowych i 
krytycznych związanych z tematem pracy magisterskiej 
S22-23 Omówienie planów kolejnego rozdziału pracy magisterskiej 
S24-25 Praktyka dokumentowania źródeł i tworzenie bibliografii według standardów 
MLA.  
S26-51 Spotkania poświęcone analizie prac pisanych przez uczestników seminarium 
oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo interpretacji utworów związanych z 
tematyką prac magisterskich. 
S52-53 Omówienie efektów pisemnych prac 
S54-58 Dyskusja nad ostatecznymi wynikami badań, omówienie efektów, dalsze 
wskazówki i ewentualne poprawki  
S59-60 Omówienie tekstu całej pracy magisterskiej

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

W_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Warunkiem uzyskania zaliczenia w poszczególnych semestrach jest przedstawienie 
planu pracy i bibliografii w I semestrze, kolejnych rozdziałów w kolejnych semestrach 
oraz całej pracy w IV semestrze. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

W_04 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

U_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

U_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

U_04 Praca badawcza pod 
kierunkiem, dyskusja,

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

K_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

K_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem

Praca pisemna, 
prezentacja

Praca magisterska

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

120

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

660
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa

Podana poniżej lista literatury, oprócz podręczników pisania akademickiego, ma 
przykładowy charakter; dobór tekstów zależy od problematyki seminarium w danym 
roku i tematów prac magisterskich  
Bradford, Richard. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Malden: Blackwell 
Publishing, 2007.  
Connor, Steven. The English Novel in History:1950-1995. London: Routledge, 2001. 
Currie, Mark. Postmodern Narrative Theory. London: Macmillan, 1998.  
Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 6th ed. Modern 
Language Association of America, 2003.  
Goring, Paul et al. Studying Literature: The Essential Companion. London: Arnold, 
2001.  
Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 2008.  
Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. 
Landow, George P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory 
and Technology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997. 
McFarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: 
Clarendon Press, 1996.  
Morrison, Jago. Contemporary Fiction. London: Routledge, 2003. 
Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Methuen, 
1983.  
Rivkin, Julie and Michael Ryan, eds. Literary Theory: An Anthology Oxford: Blackwell, 
1998.  
Ryan, Marie-Laure. Avatars of Story. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006. 
Tew, Philip. The Contemporary British Novel. London: Continuum, 2004.

Literatura uzupełniająca


