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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kultura współczesna

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Modern Culture

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina Nauki o kulturze i religii 

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Aleksander Bednarski

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

1

konwersatorium

ćwiczenia 30 III

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 dominujących ideologii mających wpływ na 
kulturę współczesną

C2 Uzyskanie wiedzy w zakresie metodologii i zakresu badań nad kulturą

C3 Uzyskanie wiedzy w zakresie głównych trendów kultury współczesnej

C4 Uzyskanie zdolności identyfikowania ideologii i idei kształtujących teksty 
kultury

C5 Rozwijanie zdolności rozpoznawania głównych nurtów kultury współczesnej

C6 Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie źródeł i inspiracji tekstów kultury 
współczesnej

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną na 
temat badań kulturowych angielskiego obszaru 
językowego, zna odpowiednią terminologię i 
metodologię badań nad kulturą oraz rozumie 
powiązania badań z innymi dyscyplinami 
humanistycznymi

K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
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W_02 Student zna i rozumie główne nurty badań nad 
kulturą w świecie anglosaskim, ich podstawowe 
metody i zasady interpretacji oraz ich kontekst 
historyczny

K_W11 
K_W13 
K_W14 

W_03 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach 
kultury w świecie anglosaskim i orientuje się w 
życiu kulturalnym angielskiego obszaru językowego

K_W19 
K_W20 

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi wykrywać powiązania i zależności 
między badaniami kulturowymi i innymi 
dyscyplinami, jak np językoznawstwo czy 
literaturoznawstwo, oraz zależności między 
zjawiskami kulturowymi a literackimi 

K_U09 
K_U10 

U_02 Student potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów 
kultury, poddawać je analizie w kontekście 
społecznym i kulturowym, z użyciem metod 
typowych dla badań nad kulturą, językoznawstwa 
lub literaturoznawstwa

K_U10 
K_U11 

U_03 Student potrafi poddawać krytycznej analizie teksty 
akademickie z zakresu badań nad kulturą oraz 
teksty źródłowe z użyciem metod typowych dla 
kulturoznawstwa

K_U11 
K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student jest świadomy ze swojej wiedzy z zakresu 
kulturoznawstwa 

K_K01 
K_K02 

K_02 Student jest świadomy zakresu swoich umiejętności 
analitycznych z zakresu kulturoznawstwa i rozumie 
potrzebę dalszego doskonalenia się w tym zakresie 
jako elementu rozwoju zawodowego

K_K01 
K_K02 

K_03 Student rozumie potrzebę dalszej aktywizacji jako 
uczestnika życia kulturalnego oraz jest świadomy 
konieczności doskonalenia swoich kompetencji 
językowych w zakresie kultury

K_K02 
K_K03 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

1. Wstęp - pojecia podstawowe: koncepcje współczesności i kultury 
2. Kultura a  cywilizacja- definicje i koncepcje 
2. Zródła kultury 
3. Historia koncepcji kultury  
4. Pojęcia kultury i cywilizacji 
5. Marksizm kulturowy i pojęcie ‘antykultury’  
6. Główne ujęcia terminu ‘postmodernizm’ 
7. Badania kulturowe – źródła i metodologia 
8. Instytucje kultury w krajach anglosaskich, festiwale i wystawy 
9. Przegląd głównych nurtów sztuk wizualnych  
10. Przegląd głównych nurtów filmowych 
11. Trendy w literaturze współczesnej  
12. Teatr i muzyka 
13. Komiks i nowe media 
14. Prezentacje zaliczeniowe  
15. Test semestralny

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby 
dokumentacji 

WIEDZA

W_01 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku 
(case 
study) 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Uzupełnione i 
ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

W_02 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku 
(case 
study) 
Metoda metaplanu 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny / 
Prezentacja 

Uzupełnione i 
ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny/ 
Karta oceny 
prezentacji
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W_03 Praca z tekstem 
Dyskusja 
Studium przypadku 
(case 
study) 
Metoda metaplanu 

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny/ 
Prezentacja 

Uzupełnione i 
ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny/ 
Karta oceny 
prezentacji 

UMIEJĘTNOŚCI

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 

Uzupełnione i 
ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

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 

Uzupełnione i 
ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Karta oceny 
prezentacji

U_03 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 

Uzupełnione i 
ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

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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VI. Kryteria oceny 

Studenci oceniani są na podstawie prezentacji, w które polegają na studium 
przypadku, do którego muszą wykorzystać materiał teoretyczny omawiany w 
pierwszej części kursu (50%). Drugie 50% to wynik z kolokwiów i jednego dużego 
testu semestralnego (odbywa się pod koniec kursu i obejmuje cały materiał 
zrealizowany w semestrze), w którym uwzględnione są też tematy omawiane w 
prezentacjach. 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) 

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 

K_03 Praca w grupach 
Praca w parach 
Dyskusja

Obserwacja/
Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

30

Literatura podstawowa
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Barry, Peter. Beginning Theory. Manchester University Press, Manchester, 2002. 
Bełch, Kazimierz. Katolicka nauka społeczna. Wydawnictwo Jedność, 2007 
Burzyńska, Anna, Michał Paweł Markowski. Teorie Literatury XX wieku. Znak, 
Kraków 2009. 
Geertz, Clifford. Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, 
Kraków 2005. 
Greenblatt, Stephen. „Culture”, In: Critical Terms for Literary Studies, ed. F. 
Lentricchia, T. McLaughlin, Chicago 1995. 
Hartley, J. A Short History of Cultural Studies, London 2003. 
Karoń, Krzysztof. Historia antykultury. Warszawa 2018. 
McHale, Brian. Postmodernist Ficition. New York, Methuen 1987.  
Marcuse, Herbert. „Repressive Tolerance” (http://la.utexas.edu/users/hcleaver/
330T/350kPEEMarcuseToleranceTable.pdf) 
Rerum Novarum (http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html) 
Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, London: 
Routledge, 2018 
Woods, Thomas E. Jr. How the Catholic Church Built Western Civilization. 
Regnery History, 2005

Literatura uzupełniająca

Leitch, V.B. Cultural Criticism, Literary Theory, Postructuralism. New York 1992. 
Mazur, Dan, Alexander Danner. Comics: A Global History, 1968 to the present. 
Thames & Hudson, London 2014. 
McRobbie, A. The Uses of Cultural Studies: A Textbook. London 2005. 
Weidenkopf, Steve. Timeless: A History of the Catholic Church, Our Sunday 
Visitor: 2019. 
Weidenkopf, Steve. The Real Story of Catholic History: Answering Twenty 
Centuries of Anti-Catholic Myths Catholic Answers Press, 2017 


