
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literatura anglo- irlandzka/walijska (konwersatorium) 

I rok studiów II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zorientowanie studenta w historii i głównych trendach w literaturze irlandzkiej i walijskiej, tworzonych w j. 

Angielskim jak i językach wernakularnych (w tłumaczeniu na angielski) 

C2 Zorientowanie studenta w różnorodności literatury Wysp Brytyjskich i celtyckiego kręgu kulturowego. 

C3 Zrozumienie różnic kulturowych oraz kontekstów społecznych, historycznych i intelektualnych Walii i 

Irlandii 

C4 Zrozumienie zależności pomiędzy literaturami Irlandii i Walii a literaturą i kulturą angielską 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Dostateczna znajomość j. angielskiego 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą tendencji rozwojowych w literaturze irlandzkiej i 

walijskiej.   

EK P_W02 Student zna terminologię dotyczącą literatury irlandzkiej i walijskiej w języku angielskim 

na poziomie rozszerzonym 

EK P_W04 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą literatur irlandzkiej i walijskiej 

w języku angielskim i w językach oryginalnych poprzez tłumaczenia angielskie. Rozumie 

uwarunkowania historyczne i kulturowe tych literatur oraz pokrewieństwa z literaturą angielską 

EK P_W08 Student jest świadomy powiązań pomiędzy literaturami irlandzką i walijską a literaturą 

brytyjską     

EK P_W09 Student zna i rozumie zastosowanie teorii literackich w badaniach nad literaturami 

irlandzką i walijską 

EK_W15ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury 
anglojęzycznej, irlandzkojęzycznej i walijskojęcznej w Walii i Irlandii 

EK_W16orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich 
wytworów kultury Walii i Irlandii 
EK P_U01 Student potrafi docierać do źródeł, pomocnych w pogłębianiu wiedzy dotyczącej literatury 

irlandzkiej i walijskiej 

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z 

wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie literatury 

irlandzkiej i walijskiej 

EK P_U05 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące  analizę prac innych 
autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie 
literatury walijskiej i irlandzkiej 
EK P_U06 Student potrafi dobrać teorie badań literackich oraz konstruować narzędzia badawcze 

pozwalające na analizę tekstów w zakresie literatury irlandzkiej i walijskiej 

EK P_U07 Student potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień, w zakresie 
literatury walijskiej i irlandzkiej 
EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w 
zakresie literatury walijskiej i irlandzkiej 
EK P_K01 Student ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu literatury irlandzkiej i 

walijskiej i rozumie potrzebę jej rozwijania w kontekście studiowania filologii angielskiej 



EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 

wymowy j. angielskiego 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

EK P_K06 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu 
uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań 

EK P_K04 Student rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w dziedzinie 
literaturoznawstwa i liteatury walijskiej i irlandzkiej do rozwiązywania problemów w życiu 
zawodowym 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr    

K1. Wprowadzenie do literatury wczesnowalijskiej  2 

K2. Wprowadzenie do literatury wczesnoirlandzkiej 2 

K3. Walijska tradycja poetycka, ‘cynghanedd’ (średniowiecze – współczesność) 2 

K4.  Wprowadzenie do XX-wiecznej literatury irlandzkiej i walijskiej 2 

K5.  Relacje pomiędzy literaturą anglo-irlandzką i irlandzkojęzyczną, anglo-walijską i 

walijskojęzyczną 
2 

K6.  Poezja irlandzka a poezja walijska – analogie i różnice 2 

K7.  Współczesna powieść walijska  2 

K8.  Powieść irlandzka - twórczość Jamesa Joyce’a 2 

K9.   Motywy mitologiczne we współczesnej literaturze irlandzkiej i walijskiej 2 

K10. Literatura irlandzka i walijska w kontekście postkolonialnym 2 

K11. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K12. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K13. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K14. prezentacje studentów, dyskusja 2 

K15. omówienie prezentacji, ocena 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Sprzęt multimedialny 

Teksty literackie w j. angielskim, opracowania krytyczne 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu prezentacje dotyczące wybranych przez siebie lektur lub 

problemów z zakresu literatury walijskiej lub irlandzkiej 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 20 

Konsultacje 1 

SUMA 51 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
1 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Garlick, Raymond An Introduction to Anglo-Welsh Literature, 1970 



2. Johnston, Dafydd. A Pocket Guide to the Literature of Wales. Cardiff, University of Wales Press, 1994. 

3. Davies, John A History of Wales, University of Wales Press, 1994 

4. Jeffares, A. Norman. A Pocket History of Irish Literature. O'Brien Press, 1997 

5.Wright, Julia M. Irish Literature, 1750-1900: An Anthology. Blackwell Press, 2008. 

6. A Guide to Welsh Literature: 1900-1996. Vol. 6, red. Dafydd Johnston, Cardiff, University of Wales Press, 

1998. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Aleksander Bednarski             lubliner@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej wiedzy 

z zakresu literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z zakresu literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z zakresu 

literatury irlandzkiej 

i walijskiej 

Student ma pełną 

wiedzę z zakresu 

literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

z zakresu literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

z zakresu literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

z zakresu literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności 

z zakresu literatury 

irlandzkiej i 

walijskiej 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z testów 

zaliczeniowych.Brak 

zaangażowanie we 

własny rozwój. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student wykazuje 

sie 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Piątki 15:00-15:30, pok. C-947. 

 

 

 

 


