
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Ćwiczenia specjalizacyjne do seminarium magisterskiego (literatura brytyjska) 

ćwiczenia 

 

II rok studiów niestacjonarnych II stopnia 

Semestr II  

  

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej przygotowywania i redagowania prac magisterskich 

C2 Doskonalenie umiejętności redakcji pracy naukowej i analizy tekstów literackich 

C3 Pomoc w badaniach bibliograficznych i kwerendalnych  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 

2. Elementarna znajomość historii literatury brytyjskiej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Znajomość podstawowych zasad redakcji pracy naukowej 

EK P_W02 Orientacja bibliograficzna i kwerendalna  

EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i 

kultury anglojęzycznej 

EK P_W05 Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich 

wytworów kultury anglojęzycznej 

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 

literaturoznawstwa 

EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i 

poglądy w języku angielskim 

EK P_U04 Student stosuje różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym w tym rejestr języka 

akademickiego 

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 w 

obrębie literaturoznawstwa 

EK P_U06 Student potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na 

rozwiązanie problemów w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie w obrębie 

literaturoznawstwa 

EK P_U07 Student potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień, w zakresie 

wybranych dziedzin naukowych w obrębie literaturoznawstwa 

EK P_K01 Kompetencje językowe – student sprawnie posługuje się słownictwem związanym z 

redakcją pracy naukowej 

EK P_K02 Kompetencje intelektualne - student poszerza swoją wiedzę i sposób patrzenia na 

naukową pracę w dziedzinie literatury 

EK P_K03 Kompetencje socjologiczne – student nabywa samodzielności w pracy w grupie, przez co 

staje się bardziej otwarty i gotowy do podejmowania nowych wyzwań  

EK P_K04 Kompetencje dydaktyczne – kształcąc się samemu, student staje się zdolny, intelektualnie 

i metodologicznie do przekazywania swej wiedzy innym 

EK P_K05 Kompetencje kulturowe – student staje się zdolny do wpisywania zadań naukowych w 

szeroki kontekst cywilizacji i kultury Wysp Brytyjskich 



TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Ćwiczenia (Ć) 
Liczba 

godzin 
Semestr II  

Ć 1 zasady redakcji tekstu naukowego – ćwiczenia  2 

Ć 2 zasady redakcji tekstu naukowego– ćwiczenia 2 

Ć 3 zasady redakcji tekstu naukowego– ćwiczenia 2 

Ć 4 zasady redakcji tekstu naukowego– ćwiczenia 2 

Ć 5 analiza wybranych tekstów krytycznoliterackich i teoretycznych 2 

Ć 6 analiza wybranych tekstów krytycznoliterackich i teoretycznych 2 

Ć 7 analiza wybranych tekstów krytycznoliterackich i teoretycznych 2 

Ć 8 analiza wybranych tekstów krytycznoliterackich i teoretycznych 2 

Ć 9 Nawiązania i kontynuacje we współczesnej prozie brytyjskiej do kanonu literatury 

europejskiej w kontekście bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Ć 10 Nawiązania i kontynuacje we współczesnej prozie brytyjskiej do kanonu literatury 

europejskiej w kontekście bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Ć 11 Nawiązania i kontynuacje we współczesnej prozie brytyjskiej do kanonu literatury 

europejskiej w kontekście bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Ć 12 Trendy w literaturze brytyjskiej a zjawiska we współczesnej kulturze w kontekście 

bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Ć 13 Trendy w literaturze brytyjskiej a zjawiska we współczesnej kulturze w kontekście 

bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Ć 14 Trendy w literaturze brytyjskiej a zjawiska we współczesnej kulturze w kontekście 

bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Ć 15 Trendy w literaturze brytyjskiej a zjawiska we współczesnej kulturze w kontekście 

bieżących tematów prac magisterskich 
2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Wybrane źródła  pisemne 

Fotopiarka, Komputer 

Rzutnik multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

F2 Ocena aktywności na zajęciach 

P1 Ocena wiedzy i umiejętności 

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

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Przygotowanie materiałów do zajęć 100 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 86 

Konsultacje z prowadzącym zajęcia  2 

SUMA 210 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
7 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Head, D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000 Cambridge 

University Press, 2002 

2. Calabrese, O. Neo-Baroque: A Sign of the Times, Princeton University Press, 1992 

3. McHale, B. Postmodernist Fiction, Routledge 1987 

4. McKeon, M. Theory of the Novel: A Historical Approach, JHU Press, 2000 



II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Student nie posiada 

podstawowej 

wiedzy o sposobie 

redagowania pracy 

magisterskiej ani o 

materiale z zakresu 

literatury 

brytyjskiej 

wprowadzonym na 

ćwiczeniach 

Student wykazuje 

się elementarną 

znajomością 

materiału z zakresu 

literatury 

brytyjskiej 

wprowadzonym na 

ćwiczeniach oraz 

podstawową 

wiedzą dotyczącą 

redagowania pracy 

magisterskiej 

Student zna w 

stopniu 

zadowalającym 

zasady redakcji 

tekstu oraz 

z zakresu literatury 

brytyjskiej 

wprowadzonym na 

ćwiczeniach 

Student bardzo 

dobrze opanował 

zasady pisania pracy 

magisterskiej oraz 

materiał z zakresu 

literatury brytyjskiej 

wprowadzonym na 

ćwiczeniach  

Efekt kształcenia 

 Umiejętności 

Student nie 

wykazuje 

podstawowej 

znajomości 

narzędzi 

redakcyjnych, nie 

potrafi 

wykorzystywać 

materiału z zakresu 

literatury 

brytyjskiej 

wprowadzonego na 

ćwiczeniach 

Student posiada 

podstawową 

umiejętność 

operowania 

metodologią pracy 

naukowej, potrafi 

wykorzystywać 

materiał z zakresu 

literatury 

brytyjskiej 

wprowadzony na 

ćwiczeniach 

Student wykazuje 

się dobrym 

przygotowaniem do 

samodzielnej pracy 

redakcyjnej, 

sprawnie 

wykorzystuje  

materiał z zakresu 

literatury 

brytyjskiej 

wprowadzony na 

ćwiczeniach 

Student bardzo 

dobrze radzi sobie 

z metodologią 

rozprawy naukowej, 

biegle wykorzystuje 

materiał z zakresu 

literatury brytyjskiej 

wprowadzony na 

ćwiczeniach 

   Efekt kształcenia 

      Kompetencje 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, 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. 

 


