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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Medialne poszukiwania literatury

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Searching for literature through the 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 Łukasz Borowiec

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

2

konwersatorium

ćwiczenia 30 IV

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

Wymagania 
wstępne

1.Poszerzona znajomość literatury anglojęzycznej 
3. Dobre umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego 
(terminologia, zasady interpretacji, itp.).

C1 Pogłębienie wiedzy na temat zagadnień związanych z relacjami między literaturą 
anglojęzyczną i szeroko rozumianymi mediami.

C2 Przyswojenie anglojęzycznej terminologii używanej do opisu zagadnień związanych z 
relacjami między literaturą anglojęzyczną i szeroko rozumianymi mediami.

C3 Pogłębienie umiejętności analizy nowych zjawisk literackich i humanistycznych.

C4 Poznanie wybranych tekstów z zakresu krytyki literackiej dot. zagadnień związanych 
z relacjami między literaturą anglojęzyczną i szeroko rozumianymi mediami.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych 
faktów i zjawisk związanych z relacjami między 
literaturą anglojęzyczną i szeroko rozumianymi 
mediami. 

K_W05, K_W06  

W_02 Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat 
anglojęzycznej terminologii potrzebną do opisu, analizy 
i interpretacji współczesnych zjawisk związanych z 
relacjami między literaturą anglojęzyczną i szeroko 
rozumianymi mediami; zna szczegółowe zasady dbania o 
precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie 
własnych interpretacji dzieła literackiego.  

K_W07, K_W10

W_03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat społeczno-
historycznych oraz kulturowych procesów, które 
wpływają na rozwój zjawisk związanych z relacjami 
między literaturą anglojęzyczną i szeroko rozumianymi 
mediami, a także zna i rozumie zaawansowane metody 
analizy i interpretacji tekstów kultury właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych we 
współczesnym literaturoznawstwie. 

K_W08, K_W09, 
K_W15, K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V.

U_01 Student posługuje się pojęciami teoretycznymi 
właściwymi dla problematyki badawczej dotyczącej 
utworów literackich i tekstów krytycznoliterackich w 
relacji do szeroko rozumianych mediów oraz dokonuje 
krytycznej analizy tekstów literackich oraz materiałów 
audiowizualnych w oparciu o wybrane zagadnienia 
teoretyczne.

K_U03, K_U04, 
K_U07

U_02 Student umie przedstawić argumenty na rzecz 
proponowanej przez siebie interpretacji utworu 
literackiego i tekstów krytycznoliterackich w relacji do 
szeroko rozumianych mediów opartą na samodzielnie 
dobranej metodzie badawczej

K_U02, K_U05, 
K_U06, K_U07

U_03 Student posiada umiejętność kojarzenia zjawisk 
literackich w relacji do szeroko rozumianych mediów z 
faktami historycznymi i kulturowymi oraz wpisywania 
ich w kontekst wiedzy o literaturze i kulturze 
powszechnej oraz wiedzy o historii kultury.

K_U08, K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student posiada umiejętność pracy w grupie bez 
względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez 
prowadzącego zajęcia lub współuczestników zajęć. 

K_K04, K_K05

K_02 Student potrafi określać priorytety, które umożliwią mu 
otrzymanie jak najlepszej oceny z wykonanego zadania. 

K_K06

K_03 Student ma świadomość własnej wiedzy na temat 
literatury w relacji do szeroko rozumianych mediów 
oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

K_K07, K_K08

Ponieważ celem kursu jest reagowanie na najnowsze zjawiska w obrębie relacji między 
literaturą anglojęzyczną a mediami, możliwe są zmiany w rozkładzie zajęć 
uwzględniające bieżące potrzeby. 
1 Introduction to the course; requirements (incl. technical aspects) 
2  Introduction to the concept of digital humanities 
3 Example end-of-semester presentation: Hamlet in search of media / Media in search 
of Hamlet 
4 Discussion on digital humanities projects chosen by the student 
5 Harold Pinter's Betrayal - discussion on the play 
6 Theatre programmes of Pinter's Betrayal - theory and analysis 
7 Arthur Miller's Death of a Salesman - discussion on the play 
8 Theatre posters of Miller's Death of a Salesman - theory and analysis 
9 Anton Chekhov's The Cherry Orchard - theatre on screen: theory and analysis 
10 Television theatre - theoretical approaches and example plays  
11 Television theatre - analysis of plays selected by students 
12 Tennessee Williams’ The Glass Menagerie: combining all discussed issues in one play 
13 End-of-semester presentations part 1  
14 End-of-semester presentations part 2 
15 Summary of the course; final thoughts on literature in the digital age
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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 Dyskusja / Praca z 
tekstem oraz 
materiałami 
audiowizualnymi / 
Studium przypadku 
(case study) / 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od  
prowadzącego /  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego

Notatki w arkuszu ocen 
prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback)

W_02 Dyskusja / Praca z 
tekstem oraz 
materiałami 
audiowizualnymi / 
Studium przypadku 
(case study) / 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od  
prowadzącego /  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego

Notatki w arkuszu ocen 
prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback)

W_03 Dyskusja / Praca z 
tekstem oraz 
materiałami 
audiowizualnymi / 
Studium przypadku 
(case study) / 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od  
prowadzącego /  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego

Notatki w arkuszu ocen 
prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback)

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu / 
Dyskusja / Praca 
indywidualna / Praca 
zespołowa / praca w 
grupie / Studium 
przypadku (case study)

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od  
prowadzącego /  
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną /  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego /  
Przygotowanie i 
wykonanie projektu / 
Prezentacja / Obserwacja

Notatki w arkuszu ocen 
prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / Karta 
oceny prezentacji
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Podstawowe kryteria oceny to aktywne uczestnictwo w zajęciach, na które składa sie 
realizacja mini-projektów/zadań w trakcie semestru oraz kończąca semestr prezentacja, 
która podsumowuje zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów. Obydwa 
komponenty ważą tyle samo, tj. po 50%. 

U_02 Analiza tekstu / 
Dyskusja / Praca 
indywidualna / Praca 
zespołowa / praca w 
grupie / Studium 
przypadku (case study)

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od  
prowadzącego /  
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną /  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego /  
Przygotowanie i 
wykonanie projektu / 
Prezentacja / Obserwacja

Notatki w arkuszu ocen 
prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / Karta 
oceny prezentacji

U_03 Analiza tekstu / 
Dyskusja / Praca 
indywidualna / Praca 
zespołowa / praca w 
grupie / Studium 
przypadku (case study)

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od  
prowadzącego /  
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną /  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego /  
Przygotowanie i 
wykonanie projektu / 
Prezentacja / Obserwacja

Notatki w arkuszu ocen 
prowadzącego / 
Informacja zwrotna 
(feedback) / Karta 
oceny prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja / Praca w 
grupach w różnych 
rolach / praca w parach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)

K_02 Dyskusja / Praca w 
grupach w różnych 
rolach / praca w parach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)

K_03 Dyskusja / Praca w 
grupach w różnych 
rolach / praca w parach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)
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VII.Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

40 
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