
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literaturoznawstwo  - seminarium licencjackie (S) 

III rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1: przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z zakresu literaturoznawstwa 

C2: rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych z wykorzystaniem tekstów źródłowych i 

krytyczno-literackich 

C3: rozwijanie umiejętności precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania myśli i 

poglądów w języku angielskim w formie pisemnej z zachowaniem rejestru właściwego pracy 

dyplomowej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Dobra znajomość zagadnień z teorii literatury, historii literatury angielskiej i literatury 

amerykańskiej przewidzianych w programie studiów I stopnia w semestrach I-IV. 

2. Podstawowa umiejętnośc praktycznego zastosowania wiedzy teoretyczno-literackiej do analizy 

tekstów literackich.  

3. Kompetencje językowe na poziomie C1. 

4. Umiejętność stawiania tez, argumentowania oraz popierania ich przykładami. 

5. Umiejętność samodzielnej pracy w wykonywaniu działań. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 ma podstawową wiedzę ogólną dotyczącą literaturoznawstwa. 

EK P_W01 zna terminologię dotyczącą literaturoznawstwa. 

EK P_W05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscypliny 

filologicznej: literaturoznawstwo 

EK P_W06 ma rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych (jest świadom/a 

kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego; rozumie, że 

istnieje wiele szkół w obrębie literaturoznawstwa; zna niektóre kryteria oceny ich wartości) 

EK P_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub 

szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa 

EK P_W15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego 

EK P_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie 

własnych myśli i poglądów 

EK P_W18 zna rejestr języka akademickiego 

EK_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w 

języku angielskim 

EK_U04 stosuje rejestr języka akademickiego 

EK _U07 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 

literatury krajów anglojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

EK_U08 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 

badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych 

EK_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe oraz utwory literackie 

EK_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, 

oraz potrafi formułować wnioski 

EK_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych 

EK_U19 potrafi przygotować naukową pracę pisemną (praca licencjacka w języku angielskim), 



posługując się przy tym źródłami pomocniczymi 

EK P_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego 

EK P_K03 Student rozumie konieczność poszerzania swoich kompetencji językoznawczych 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

EK_PK06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie 

realizacji stawianych sobie zadań 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – SEMINARIUM (S)   
Liczba 

godzin 

 

Semestr I 
 

S1 Powtórzenie wybranej krytyki teoretyczno-literackiej. 2 

S2 Analiza tekstu krytyczno-literackiego. 2 

S3 Analiza tekstu literackiego. 2 

S4 Dyskusja nad przykładowym zagadnieniem teoretyczno-literackim pod kątem 

zademonstrowania właściwie przeprowadzonej analizy krytyczno-literackiej. 
2 

S5 Wprowadzenie do pisania pracy dyplomowej: aspekty merytoryczne i techniczne. 2 

S6 Omówienie zasad tworzenia bibliografii wg MLA. Zasady cytowania, korzystania z 

materiałów źródłowych bez naruszania praw autorskich, tworzenie przypisów. 
2 

S7 Wybór tematu pracy dyplomowej. 2 

S8 Referaty seminarzystów dotyczące zebranego materiału bibliograficznego oraz 

dyskusja.  
2 

S9 Przedstawienie planu pracy dyplomowej i dyskusja na forum grupy. 2 

 

Suma godzin 
18 

 

Semestr II 
 

S1 Weryfikacja planów pracy dyplomowej w kontekście dostępnego materiału 

źródłowego. 
2 

S2 Przedstawienie w formie referatu cząstkowego zagadnienia z pracy dyplomowej, 

propozycja rozwiązania problemu badawczego oraz dyskusja na forum grupy. 
2 

S3 Przedstawienie w formie referatu cząstkowego zagadnienia z pracy dyplomowej, 

propozycja rozwiązania problemu badawczego oraz dyskusja na forum grupy. 
2 

S4 Przedstawienie w formie referatu cząstkowego zagadnienia z pracy dyplomowej, 

propozycja rozwiązania problemu badawczego oraz dyskusja na forum grupy. 
2 

S5 Przedstawienie w formie referatu cząstkowego zagadnienia z pracy dyplomowej, 

propozycja rozwiązania problemu badawczego oraz dyskusja na forum grupy. 
2 

S6 Przedstawienie w formie referatu cząstkowego zagadnienia z pracy dyplomowej, 

propozycja rozwiązania problemu badawczego oraz dyskusja na forum grupy. 
2 

S7 Przedstawienie w formie referatu cząstkowego zagadnienia z pracy dyplomowej, 

propozycja rozwiązania problemu badawczego oraz dyskusja na forum grupy. 
2 

S8 Konsultacje indywidualne z opiekunem w celu ostatecznej edycji pracy. 2 

S9 Konsultacje indywidualne z opiekunem w celu ostatecznej edycji pracy. 2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

akademickie teksty źródłowe (teksty krytyczno-literackie) 

teksty literackie (literatura anglojęzyczna) 

materiały przygotowane przez prowadzącego 

materiały multimedialne (wykłady, prezentacje) 



SPOSOBY OCENY  

F1 Krótki tekst analityczny na podstawie materiału teoretyczno-literackiego oraz fragmentu prozy. 

F2 Referaty przedstawiane na zajęciach oraz postępy w pisaniu prac. 

F4 Udział w dyskusjach na forum grupy. 

F5 Wyniki kwerendy bibliotecznej oraz przygotowany plan pracy dyplomowej. 

P1 Zaliczenie udzielane jest po przedłożeniu fragmentów własnych analiz, planu pracy wraz z 

bibliografią po I semestrze oraz kompletnej pracy dyplomowej pod koniec II semestru. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA – semestr I/II 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach i dyskusjach na forum grupy. 18 

Przygotowanie materiałów do zajęć, lektura źródeł. 30 

Przygotowanie referatów oraz dyskusja. 50 

Pisanie prac. 180 

Konsultacje 4 

SUMA 282 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
10 (+10 pisanie pracy) 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Diniejko, Andrzej. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce: Wydawnictwo 

Akademii Świętokrzyskiej. 2004. 

2. Burzyńska, Anna, Michał Paweł Markowski. Teorie Literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: 

Znak, 2006. 

3. Gandhi, Leela. Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne. Trans. Jacek Serwański. Poznań: 

Wydawnictwo Poznańskie, 2008. 

4. Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel. Bloomsbury. 2010. 

5. King, Bruce. The Internationalization of English Literature. The Oxford English Literary History. 

Volume 13. 1948-2000. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

6. Mullan, John. How novels work. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

7. Wolfreys, Julian, ed. Introducing Literary Theories. A Guide and Glossary. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 2001. 

8. Wolfreys, Julian, Robbins, Ruth, Womack, Kenneth. Key concepts in literary theory. Edinburgh: 

Edinburgh University Press. 2006. 

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

Dr Anna Bysiecka-Maciaszek 

bysiecka@kul.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

 

Student nie 

posiada wiedzy 

teoretyczno-

literackiej. 

Nie potrafi 

precyzyjnie i 

poprawnie 

logicznie i 

językowo 

wyrażać swoich 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

przedmiotową. 

Potrafi poprawnie 

logicznie wyrażać 

swoje myśli i 

poglądy.  

Popełnia błędy 

językowe, 

stylistyczne i 

interpunkyjne. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę 

przedmiotową. 

Potrafi precyzyjnie 

i poprawnie 

logicznie wyrażać 

swoje myśli i 

poglądy.  

Sporadycznie 

popełnia błędy 

Student posiada 

pełną wiedzę 

przedmiotową. 

Potrafi 

precyzyjnie i 

poprawnie 

logicznie wyrażać 

swoje myśli i 

poglądy.  

Nie popełnia 

błędów 
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myśli i poglądów. językowe. językowych. 

Efekt 

Umiejętności 

Nie potrafi 

krytycznie czytać 

tekstów 

źródłowych oraz 

utworów 

literackich. 

Nie osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

potrzebnych do 

napisania pracy 

licencjackiej. 

Nie oddaje prac 

pisemnych 

zadanych do 

samodzielnego 

przygotowania. 

Nie potrafi 

zastosować 

wiedzy 

teoretycznej w 

praktyce. 

Nie angażuje się 

w przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

potrzebne do 

napisania pracy 

licencjackiej. 

Potrafi 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacje 

z różnych źródeł. 

Wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

potrzebne do 

analizy tekstów 

krytyczno-

literackich oraz 

napisania pracy 

licencjackiej. 

 

Potrafi 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacje 

z różnych źródeł. 

Jest kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

potrzebne do 

analizy tekstów 

krytyczno-

literackich oraz 

napisania pracy 

licencjackiej. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Nie przejawia 

aktywności w 

realizacji zadań. 

Nie potrafi 

współdziałać i 

pracować w 

grupie. 

Nie uczestniczy 

w zajęciach. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Realizuje zadania 

zespołowe. 

Analizuje mniej 

skomplikowane 

teksty krytyczno-

literackie. 

Aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Potrafi 

samodzielnie 

rozwiązać 

wyznaczone 

zadania dotyczące 

analizy tekstów 

krytyczno-

literackich. 

 

Wykazuje się 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

Samodzielnie 

zdobywa wiedzę i 

poszerza swoje 

umiejętności 

badawcze. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: po wcześniejszym umówieniu 

 

 

 


