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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Literaturoznawstwo

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literary Studies

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. Barbara Klonowska

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

26

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium 120 I, II, III i IV

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

W1 Poziom języka angielskiego nie niższy niż C1.

C1 Pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat metodologii badań literaturoznawczych, 
ze 
szczególnym uwzględnieniem relacji literatury i nowych mediów.

C2 Doskonalenie umiejętności analizy tekstu literackiego z uwzględnieniem różnych 
kierunków badań literackich I tekstów nowych mediów.

C3 Doskonalenie umiejętności konstruowania aparatu badawczego, pozyskiwania źródeł 
bibliograficznych, formułowania problemów badawczych oraz redakcji tekstu 
naukowego.

C4 Wybór tematu pracy magisterskiej (rok I), samodzielne napisanie pracy 
magisterskiej.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 
kierunkowych 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student zna podstawowe teorie służące do opisu dzieł 
literackich i tekstów nowych mediów

K_W01, K_W05

W_02 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą elementów 
języka nowych mediów i jego różnic i podobieństw do 
języka literatury

K_W02, K_W03, 
K_W04

W_03 Student zna wybrane przykłady tekstów literatury 
angielskiej i ich związek z teorią i innymi tekstami 
kultury

K_W05, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi analizować teksty literatury i nowych 
mediów używając odpowiednich modeli teoretycznych

K_U13

U_02 Student potrafi porównywać i oceniać teksty literatury 
oraz przedstawiać ich relacje z innymi rodzajami 
tekstów kultury i nowych mediów

K_U15, K_U16, 
K_U22

U_03 Student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy 
teoretyczne i przedstawiać wyniki swoich ustaleń w 
formie ustnej i pisemnej

K_U03, K_U07, 
K_U13, K_U14, 
K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21, 
K_U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student jest gotów do samodzielnego uczestniczenia w 
zaawansowanych obszarach kultury i poszerzania swojej 
wiedzy i umiejętności

K_K01, K_K02

K_02 Student jest w stanie brać udział w dyskusjach 
toczących się wokół zjawisk współczesnej kultury i 
analizować je krytycznie

K_K03, K_K04, 
K_K05
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Seminarium przygotowuje studentów do samodzielnej pracy i przygotowania pracy 
magisterskiej w dyscyplinie literaturoznawstwa, w szczególności w obszarze relacji 
pomiędzy literaturą a nowymi mediami i różnorodnymi tekstami kultury. Elementy kursu 
obejmują: 

- elementy warsztatu naukowego – praca nad dysertacją; 

- przegląd wybranych dzieł najnowszej prozy brytyjskiej, trendów i reprezentatywnych 
autorów i dzieł; 

- nowe media – przegląd, podstawowe teorie i koncepcje; 

- krzyżowanie się i nakładanie ‘starych’ i ‘nowych mediów’; 

- konsultacje projektów pracy magisterskiej;  

- publiczne przedstawianie i dyskutowanie fragmentów przygotowywanych rozpraw; 

- praca nad pisemną wersją rozprawy magisterskiej.

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Mini-wykład 
wprowadzający, praca z 
tekstem, dyskusja

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Karta oceny 
prezentacji, praca 
magisterska

W_02 Mini-wykład 
wprowadzający, praca z 
tekstem, dyskusja

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Karta oceny 
prezentacji, praca 
magisterska

W_03 Mini-wykład 
wprowadzający, praca z 
tekstem, dyskusja

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Karta oceny 
prezentacji, praca 
magisterska

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu, 
dyskusja, metoda 
projektu, praca pisemna

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja, praca 
pisemna

Karta oceny 
prezentacji, praca 
magisterska
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VI. Kryteria oceny, wagi 

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w 
semestrze); 

- przygotowanie i przedstawienie zagadnień związanych z kursem i przygotowywaną pracą 
w formie prezentacji w czasie zajęć; 

- przedłożenie w formie pisemnej planu pracy i jej kolejnych rozdziałów; 

- opracowanie i przedłożenie całej pracy magisterskiej. 

U_02 Analiza tekstu, 
dyskusja, metoda 
projektu, praca pisemna

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja, praca 
pisemna

Karta oceny 
prezentacji, praca 
magisterska

U_03 Analiza tekstu, 
dyskusja, metoda 
projektu, praca pisemna

Obserwacja, 
monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja, praca 
pisemna

Karta oceny 
prezentacji, praca 
magisterska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja, praca w 
parach i grupach, 
metoda projektu

Obserwacja, prezentacja Karta oceny 
prezentacji

K_02 Dyskusja, praca w 
parach i grupach, 
metoda projektu

Obserwacja, prezentacja Karta oceny 
prezentacji
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VII.Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

120

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

660

Literatura podstawowa i uzupełniajca: 

1. Tihanov, Galin. “Why Did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe 
(And Why Is It Now Dead?).” Common Knowledge 10.1 (2004): 61-81. 

2. Gane, Nicholas and David Beer. New Media. The Key Concepts. Oxford: Berg, 2008. 
3. Lister, Martin et al., eds. New Media: a Critical Introduction. London, Routledge, 2009. 
4. Jenkins, Henry. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: 

NYUP, 2006. 
5. Hui Kyong Chun, Wendy and Thomas Keenan. New Media, Old Media. A History and 

Theory Reader. London: Routledge, 2006. 
6. Ryan, Marie-Laure. Avatars of Story. Minneapolis: U of Minnesota P, 2006. 
7. Groensteen, Thierry. The System of Comics. Tr. Bart Beaty and Nick Nguyen. Jackson: UP 

of Mississippi, 2007. 
8. Groensteen, Thierry. Comics and Narration. Tr. Ann Miller. Jackson: UP of Mississippi, 

2013. 
9. McCloud, Scott. Understanding Comics: the Invisible Art. New York: Harper Collins, 1993.


