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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty w literaturze 
amerykańskiej

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected Topics in American Literature

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 Ewelina Bańka

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

Kompetencja językowa na poziomie przynajmniej CEF: C1.  

Ogólna znajomość literatury i kultury amerykańskiej. 

Podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury.

C1 Dogłębna analiza wybranych aspektów współczesnej literatury amerykańskiej.

C2 Przygotowanie metodologiczne i językowe do analizy tekstu krytycznego.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student rozumie problem naukowości w badaniach nad 
literaturą i kulturą amerykańską. Zna terminologię nauk 
humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w 
języku angielskim. Ma pogłębioną wiedzę na temat 
problematyki metodologicznej nauk humanistycznych 
oraz na temat relacji między badaniami literackimi a 
badaniami nad kulturą amerykańską.

K_W15, K_W16

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat teorii utworu 
literackiego i współczesnej literatury amerykańskiej. 
Zna i rozumie metody analizy i zasady interpretacji 
utworu literackiego. Rozumie specyfikę języka utworu 
literackiego i jest świadomy wymogów stawianych 
językowi akademickiemu.

K_W15, K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi i pojęciami w dziedzinie 
literaturoznawstwa.

K_U02

U_02 Student potrafi prowadzić dyskusję nt.  wybranych 
aspektów w literaturze amerykańskiej ze specjalistami 
w tej dziedzinie naukowej.

K_U06, K_U07, 
K_U09
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

U_03 Student ma pogłębione umiejętności pisania prac 
naukowych; umie przejrzyście, zwięźle, logicznie i 
językowo poprawnie przedstawić badania w języku 
angielskim zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

K_U06, K_U07, 
K_U05

U_04 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo 
przygotować i przedstawić wystąpienie ustne z 
zastosowaniem technik audiowizualnych.

K_U03, K_U04, 
K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i 
interpretację utworu literackiego współczesnej 
literatury amerykańskiej w kontekście współczesnej 
kultury, uwzględniając obecny stan badań w dziedzinie 
literaturoznawstwa.

K_K06, K_K08

K_02 Student nabywa umiejętność pracy w grupie bez 
względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez 
prowadzącego zajęcia lub współuczestników zajęć. 
Potrafi użyć nabytych zdolności do organizowania 
wydarzeń naukowych i kulturalnych.

K_K04, K_K05

K_03 Student potrafi współpracować w grupie, 
przedstawiając krytyczne, konstruktywne uwagi 
dotyczące prac innych studentów, oraz przyjmować 
takie komentarze od innych studentów.

K_K04, K_K06

K_04 Student nabywa umiejętność samokształcenia i 
zrozumienie konieczności kształcenia ustawicznego. 

K_K07, K_K08
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Kurs poświęcony jest dogłębnej analizie wybranych aspektów we współczesnej 
literaturze amerykańskiej. Treści programowe ustala indywidulanie nauczyciel 
prowadzący kurs w danym semestrze.    

Przykładowy sylabus kursu: 

Wybrana tematyka: Motyw granicy we współczesnej literaturze amerykańskiej 

1.Introduction – mapping the US Southwest 

2. Simon Ortiz, Woven Stone, (selected poems) 

3. Simon Ortiz, Woven Stone, (selected poems) 

4. Lee Marmon, The Pueblo Imagination: Landscape and Memory in  the Photography of 
Lee Marmon 

5. Gloria Anzaldúa, Borderlands: La Frontera, The New Mestiza, (selected fragments) 

6. Gloria Anzaldúa, Borderlands: La Frontera, The New Mestiza, (selected fragments) 

7. Cormac McCarthy, All the Pretty Horses 

8. Cormac McCarthy, All the Pretty Horses 

9. Anna Keating, Gloria Anzaldúa, Light in the Dark/Luz en Lo Oscuro: Rewriting 
Identity, Spirituality, Reality 

10. Jenea M. Sanchez, Gabriela Muňoz: La Tapiz Fronteriza de La Virgen de Guadalupe
  

11. Luis Alberto Urrea, The Devil’s Highway 

12. Luis Alberto Urrea, The Devil’s Highway 

13. Group presentations – final course assignment. 

14. Group presentations – final course assignment. 

15. Signatures

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Miniwykład krótka wypowiedź 
pisemna

Oceniony tekst pracy 
pisemnej
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 
nieusprawiedliwionych. 

2. Aktywny udział w dyskusjach oraz zaliczenie wszystkich prac domowych. 

3. Zaliczenie testu semestralnego 

Obecność: 5% 
Aktywny udział podczas zajęć: 25% 
Prace domowe: 30% 
Test semestralny/prezentacja grupowa 40% 

VII.Obciążenie pracą studenta 

W_02 Praca z tekstem 
Dyskusja

Krótka wypowiedź ustna 

Prezentacja, krótka 
wypowiedź pisemna

Protokół 

Karta oceny 
prezentacji, oceniony 
tekst pracy pisemnej

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Dyskusja Prezentacja, krótka 
wypowiedź pisemna

Karta oceny 
prezentacji, oceniony 
tekst pracy pisemnej

U_02 Burza mózgów Krótka wypowiedź ustna protokół

U_03 Praca indywidualna i 
zespołowa, prezentacje 
indywidualne i grupowe

prezentacja Karta oceny 
prezentacji

U_04 Praca indywidualna i 
zespołowa, prezentacje 
indywidualne i grupowe

prezentacja Karta oceny 
prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja Krótka wypowiedź ustna Protokół 

K_02 Metoda projektu prezentacja protokół

K_03 Dyskusja Krótka wypowiedź ustna Protokół 

K_04 Dyskusja Krótka wypowiedź ustna Protokół 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

30 
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VIII.Literatura 

Literatura podstawowa

Lista lektur przygotowywana jest indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego kurs w 
danym semestrze.

Literatura uzupełniająca

Lista lektur przygotowywana jest indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego kurs w 
danym semestrze.


