
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

 Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej: seminarium

1-2 rok studiów stacjonarnych II stopnia

CEL PRZEDMIOTU

C1 uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej i jej związkach z nowymi 
zjawiskami w kulturze współczesnej
C2 uzyskanie zaawansowanej wiedzy o problematyce i metodologii badań literaturoznawczych
C3 zredagowanie pracy magisterskiej
C4 rozwinięcie zaawansowanych umiejętności badawczych potrzebnych do samodzielnej analizy 
dzieła literackiego, takich jak wyszukiwanie źródeł, analiza krytyczna publikacji naukowych, dobór 
właściwego modelu teoretycznego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
2. Dobra znajomość literatury anglojęzycznej
3. Zainteresowanie literaturą i kulturą współczesną

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK K_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o literaturze anglojęzycznej i jej roli w kulturze.
EK K_W02 Student zna anglojęzyczną terminologię używaną w analizie naukowej tekstów 
literackich oraz ich związków z innymi formami kultury.
EK K_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w obrębie literaturoznawstwa.
EK K_W07 Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat wybranego przez siebie 
zagadnienia dotyczącego relacji między literaturą a a nowymi zjawiskami w kulturze.
EK K_W09 Student zna najważniejsze metody analizy i interpretacji powstałe w obrębie 
współczesnych badań literaturoznawczych oraz badań nad relacjami między utworami literackimi a 
innymi wytworami kultury.
EK K_W12 Student zna główne zasady dotyczące powoływania się na myśli innych autorów.
EK K_U02 Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje 
na temat problemów badawczych dotyczących literatury z wykorzystaniem różnych źródeł. Potrafi 
wyszukać teksty teoretyczne i krytyczno-literackie potrzebne do napisania pracy magisterskiej.
EK K_U03Student  potrafi logicznie i przekonywująco wyrażać swoje myśli i poglądy w języku 
angielskim z zachowaniem rejestru właściwego dla dyskursu akademickiego.
EK K_U06 Student potrafi porównać i krytycznie ocenić różne analizy zagadnienia omawianego w 
pracy magisterskiej.
EK K_U10 Student umie posługiwać się podstawowymi modelami teoretycznymi i pojęciami 
właściwymi dla problematyki seminarium.
EK K_U13 Student potrafi przedstawić własną interpretację dzieła literackiego opartą na 
samodzielnie dobranej metodzie badawczej.
EK K_U14 Student potrafi merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów w zakresie literaturoznawstwa.
EK K_K02 Student przejawia kreatywność w podejściu do wybranego przez siebie zagadnienia 
badawczego, rozumie potrzebę ciagłego rozwoju.
EK K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
EK K_K06 Student potrafi zidentyfikować priorytety w trakcie przygotowywania pracy 
magisterskiej i osiągnąć zamierzone cele.
EK K_K09 Student dysponuje pogłębioną świadomością znaczenia literatury dla rozwoju kultury 



oraz potrafi samodzielnie ocenić nowe zjawiska w literaturze i kulturze anglojęzycznej.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć  - Seminarium (S) Liczba 
godzin

Semestr 1
S1-2. Wprowadzenie do seminarium, omówienie jego celu i zakresu 4
S3-4. Literatura drukowana a audiobooki i muzyka 4
S5-7. Literatura a media audiowizualne – kino i telewizja 6
S8. Wstępne sformułowanie tematów prac magisterskich 2
S9-12. Literatura a nowe media 6
S13-14. Zjawiska transmedialne 4
S15. Omówienie postępów prac nad sformułowaniem tematu pracy magisterskiej 4
Semestr 2
S16. Wyszukiwanie tekstów krytycznych – bazy danych, biblioteki 2
S17-18. Zasady tworzenia bibliografii i odnośników w tekście 4
S19-21. Omówienie przykładowych rozdziałów prac magisterskich 4
S22-23. Omówienie planów pierwszego rozdziału 4
S24-25. Dyskusja nad tekstami teoretycznymi dotyczącymi zagadnień związanych 
z tematami wybranymi przez uczestników seminarium 6

S26-30. Dyskusja nad problemami, które wynikły w trakcie przygotowywania 
pierwszego rozdziału. Weryfikacja doboru źródeł oraz metod analizy. 10

Semestr 3
S31-32 Omówienie planów kolejnego rozdziału pracy magisterskiej 4
S33-36 Dyskusja nad cząstkowymi wynikami badań, prezentacje tekstów źródłowych i 
krytycznych związanych z tematem pracy magisterskiej 8

S37-38 Omówienie efektów pisemnych prac 4
S39-43 Dyskusja nad cząstkowymi wynikami badań, prezentacje tekstów źródłowych i 
krytycznych związanych z tematem pracy 10

S44-45 Omówienie efektów pisemnych prac 4
Semestr 4
S46-47 Omówienie planów kolejnego rozdziału pracy magisterskiej 4
S48-51 Dyskusja nad cząstkowymi wynikami badań, prezentacje tekstów źródłowych i 
krytycznych związanych z tematem pracy magisterskiej 8

S52-53 Omówienie efektów pisemnych prac 4
S54-58 Dyskusja nad ostatecznymi wynikami badań, omówienie efektów, dalsze 
wskazówki i ewentualne poprawki 10

S59-60 Omówienie tekstu całej pracy magisterskiej 4
                                                                                                                                      Sum
a godzin 120

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Zestaw tekstów i innych wytworów kultury (adaptacji filmowych, plików audio i gier 
komputerowych) przygotowany przez prowadzącego
Rzutnik multimedialny, komputer
Bazy danych EBSCO, JSTOR itp.

SPOSOBY OCENY 

F1 ocena frekwencji
F2 ocena aktywności
P1 ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej po 1 semestrze – przedstawienie tematu, planu 
i bibliografii 
P2 ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej po 2 semestrze –  złożenie 1 rozdziału pracy



P3 ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej po 3 semestrze – złożenie 2 i 3 rozdziału pracy
P4 ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej po 4 semestrze – złożenie całej pracy

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Udział w zajęciach 120
Przygotowanie do zajęć 120
Konsultacje z promotorem 120
Kwerenda biblioteczna 240
Napisanie kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej 600
SUMA 1200
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 48

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podana poniżej lista literatury, oprócz podręczników pisania akademickiego, ma przykładowy 
charakter; dobór literatury zależy od problematyki seminarium w danym roku i tematów prac 
magisterskich
Bal,  Mieke.  Narratology:  Introduction to  the  Theory of  Narrative.  Tr.  Christine  van Boheemen. 
Toronto: U of Toronto P, 1985.
Bradford, Richard. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Malden: Blackwell Publishing, 
2007.
Connor, Steven. The English Novel in History:1950-1995. London: Routledge, 2001.
Currie, Mark. Postmodern Narrative Theory. London: Macmillan, 1998.
Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 6th ed. Modern Language 
Association of America, 2003.
Goring, Paul et al. Studying Literature: The Essential Companion. London: Arnold, 2001.
Hawthorn Jeremy. Studying the Novel. 1985. London: Hodder Education, 2005.
Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre Dame: University 
of Notre Dame Press, 2008.
Head,  Dominic.  The Cambridge Introduction to  Modern British Fiction,  1950-2000. Cambridge: 
Cambridge UP, 2002.
Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006.
Landow, George P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and  
Technology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.
McFarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon 
Press, 1996.
Morrison, Jago. Contemporary Fiction. London: Routledge, 2003.
O’Neill, Patrick. Fictions of Discourse: Reading Narrative Theory. Toronto: U of Toronto P, 1994.
Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Methuen, 1983. 
Rivkin, Julie and Michael Ryan, eds. Literary Theory: An Anthology Oxford: Blackwell, 1998.
Ryan, Marie-Laure. Avatars of Story. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.
Tew, Philip. The Contemporary British Novel. London: Continuum, 2004.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Grzegorz Maziarczyk, grzegorz.maziarczyk@kul.lublin.pl
Joanna Klara Teske jteske@kul.pl

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Brak zaliczenie Zaliczenie bez 
oceny

Efekt Wiedza Student nie 
posiada wiedzy 
na temat analizy 

Student 
dysponuje wiedzą 
na temat analizy 



tekstów 
literackich.

tekstów 
literackich.

Efekt 
Umiejętności

Student nie 
potrafi 
przeprowadzić 
samodzielnych 
analiz oraz 
przedstawić ich 
wyników 
z uwzględnieniem 
wymogów stylu 
akademickiego. 
Student nie 
potrafi 
zredagować 
tekstu 
naukowego.

Student potrafi 
przeprowadzić 
samodzielne 
analizy. Student 
potrafi 
przejrzyście 
przedstawić 
wyniki swoich 
badań. Student 
osiągnął duże 
umiejętności w 
redagowaniu 
tekstu 
naukowego.

Efekt 
Kompetencje 

społeczne

Student nie 
uczestniczy w 
zajęciach oraz nie 
jest 
zaangażowany we 
własny rozwój.

Student aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach i stara 
się poszerzać 
zakres swojej 
wiedzy.

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie

Konsultacje: 
Grzegorz Maziarczyk: poniedziałek, godz. 8.25-9.10, 15.40-16.25, sala C-949.
Joanna Klara Teske: piątek 12.20-13.50, pok. C-941/949


