
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literaturoznawsto (seminarium) 

III rok studiów stacjonarnych I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Podstawowy cel to napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy licencjackiej. 

Zasadniczo prace rozpatrują wybrane zagadnienia literaturoznawcze we współczesnej literaturze 

brytyjskiej. Szczegółowy zakres tematów określa prowadzący seminarium. Studenci wybierają temat i 

przedstawiają go prowadzącemu do zatwierdzenia.  

C2 Inne cele (w zakresie wiedzy) to podniesienie znajomości współczesnej literatury brytyjskiej oraz 

problematyki literaturoznawczej, a także wprowadzenie do problematyki metodologii nauk 

humanistycznych (w szczególności literaturoznawstwa).    

C3 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przedmiotem) to doskonalenie rozumienia oraz 

krytycznej oceny wartości prac krytycznoliterackich oraz zdolności analizy i interpretacji tekstów 

literackich. 

C4 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przygotowaniem pracy naukowej) to 

doskonalenie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium (formułowania i 

korzystania z konstruktywnej krytyki) oraz opanowanie technicznych (warsztatowych) umiejętności 

pisania prac naukowych (wybór tematu, przygotowanie projektu, opracowanie struktury pracy, wybór 

metody, gromadzenie bibliografii, sporządzanie przypisów, itd.) oraz przejrzystego i zwięzłego, 

logicznego i językowo poprawnego przedstawienia wyników badań. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Od uczestników seminarium oczekiwana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego, 

w tym zdolność zwięzłego, precyzyjnego, logicznego wyrażania swoich poglądów, oraz 

podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza 

EK P_W01 zna terminologię nauk humanistycznych w zakresie podstaw literaturoznawstwa w języku 

angielskim 

EK P_W02 ma podstawową wiedzę na temat problematyki metodologicznej nauk humanistycznych 

EK P_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat szczegółowego przedmiotu seminarium (np. teorii utworu 

narracyjnego i współczesnej powieści brytyjskiej) 

EK P_W04 zna podstawy analizy i interpretacji utworu literackiego 

EK P_W05 rozumie specyfikę języka utworu literackiego (jego artystyczny charakter), zna wymogi 

stawiane językowi akademickiemu (stylistyczne i logiczne) 

Umiejętności 

EK P_U01 ma podstawowe umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł, oceny ich wiarogodności, 

umie zbierać informacje i wykorzystywać je, aby formułować własne poglądy w zakresie 

literaturoznawstwa 

EK P_U02 potrafi parafrazować i krytycznie analizować poglądy innych autorów, jak i przedstawiać 

poglądy różnych autorów w postaci syntezy 

EK P_U03 umie sformułować problem badawczy; rozumie potrzebę i znaczenie metody w badaniach 

literaturoznawczych oraz potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze odpowiednie do wybranego 

problemu 

EK P_U04 potrafi opracować i przedstawić wyniki własnych badań i badań innych literaturoznawców 



EK P_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami w dziedzinie literaturoznawstwa  

EK P_U06potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworu literackiego 

EK P_U07 potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów (analiz i interpretacji zjawisk 

literackich), formułować wnioski 

EK P_U08 ma podstawowe techniczne (warsztatowe) umiejętności pisania prac naukowych (wybór 

tematu, metody, układu pracy, sporządzanie bibliografii, przypisów, itd.), umie przejrzyście, zwięźle, 

logicznie i językowo poprawnie przedstawić badania w języku angielskim 

EK P_U09 ma znajomość języka angielskiego niezbędną w pracy naukowej w zakresie 

literaturoznawstwa i współczesnej literatury anglojęzycznej 

Kompetencje 

EK P_K01 potrafi współpracować w grupie, przedstawiając krytyczne, konstruktywne  uwagi 

dotyczące prac seminaryjnych innych studentów, oraz przyjmować takie komentarze od innych 

członków seminarium 

EK P_K02 interesuje się współczesną literaturą brytyjską, dostrzega związek między tą literaturą a 

współczesną kulturą  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  Liczba godzin 

Semestr I   

S1 Wprowadzenie do kursu. Podstawowe pojęcia: literaturoznawstwo, racjonalizm 

badań naukowych, literatura (i sztuka).  2 

S2 Omówienie wstępnych projektów prac licencjackich przygotowanych przez 

uczestników seminarium. 2 

S3 Podstawy warsztatu academic writing (model research paper – ćwiczenia na 

temat kryteriów oceny pracy naukowej), problem plagiatu. 2 

S4 Literatura jako sztuka (np. dyskusja wokół tekstu „Art of Fiction” Henry‘ego 

Jamesa). 
2 

S5 Omówienie esejów: projektów prac licencjackich (limit eseju ok. 750 słów).  2 

S6 Analiza i interpretacja. Znaczenie formy utworu literackiego (np. dyskusja 

wokół tekstu „Treść formy”). 
2 

S7 Praca nad projektem uczestnika seminarium.  2 

S8 Forma utworu literackiego (zależnie od szczegółowego tematu seminarium, np. 

definicja powieści, problemy struktury narracyjnej utworu, pojęcie autora 

domniemanego,  fokalizatora, itp. – dyskusja w oparciu o roz. 1. i 6. Hawthorna). 

2 

S9 Praca nad projektem uczestnika seminarium. 2 

S10. Zasady interpretacji tekstów – dyskusja nad granicami wolności 

czytelnika/literaturoznawcy w pracy z tekstem 
2 

S11 Praca nad projektem uczestnika seminarium. 2 

S12 Poznawcza koncepcja sztuki (np. dyskusja wokół „Consciousness and the 

Novel” Davida Lodge’a). 
2 

S13 Praca nad projektem uczestnika seminarium. 2 

S14 Inne zagadnienia literaturoznawcze (np. historia powieści: powstanie 

powieści, trzy podstawowe konwencje literackie: realizm, modernizm, 

postmodernizm – porównanie, np. w oparciu o roz. 2. i 4. Hawthorna). 

2 

S15 Podsumowanie pierwszego semestru pracy. 2 

 Suma godzin 30 

Semestr 2  

W drugim semestrze większość spotkań poświęcona jest analizie prac pisanych 

przez uczestników seminarium oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo 

interpretacji utworów związanych ze szczegółowymi tematami wybranymi przez 

uczestników seminarium. 

 

Suma godzin 30 



NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Tablica, rzutnik multimedialny, dostęp do literatury i baz danych z dziedziny nauk humanistycznych 

(Project MUSE, JSTOR, etc). 

SPOSOBY OCENY  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

P2 Aktywny udział w dyskusjach. 

P3 Na koniec pierwszego semestru studenci przedstawiają projekt pracy licencjackiej i zgromadzoną 

bibliografię. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest przedstawienie pracy licencjackiej. Praca ta 

jest oceniona przez promotora w recenzji promotorskiej. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy licencjackiej 230 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30+30 (semestr 1 + 2) 

Konsultacje z nauczycielem (dobrowolne) 10 

SUMA 300 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
10 (3 + 7; semestr 1 + 2) 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Przykładowe teksty krytycznoliterackie omawiane podczas seminarium: 

Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel. 1985. London: Hodder Education, 2005. 

James, Henry. "The Art of Fiction." 18 Feb 2007 <http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/ 

campbell/ engl462/artfiction.html>. 

Lodge, David. "Consciousness and the Novel." Consciousness and the Novel. London: Penguin, 2003. 

1-91. 

Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routledge, 1999. 

Teske, Joanna Klara. “Treść formy - o literaturze i o tym jak forma jest uwikłana w wymianę 

poglądów między autorem a czytelnikiem." Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 9-16. (2004-5): 30-39. 

 

Literaturę podstawową wybierają studenci, decydując się na temat pracy w zakresie współczesnej 

literatury brytyjskiej. 

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

1. Joanna Klara Teske jteske@kul.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Brak zaliczenia 
Zaliczenie bez 

oceny 
  

Efekt: 

wiedza 

Student nie 

posiada 

podstawowej 

wiedzy w zakresie 

literaturo-

znawstwa. Nie 

rozumie 

podstawowych 

zasad prowadzenia 

badań nad tekstem 

literackim.  

Student posiada 

wiedzę w zakresie 

literaturo-znwastwa. 

Zna problematykę 

badań 

literaturoznawczych. 

  

 .   



Efekt: 

umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności 

prowadzenia 

badań naukowych 

ani redagowania 

tekstu naukowego, 

analizy i 

interpretacji 

tekstów literackich 

oraz krytyczno-

literackich.  

Student osiągnął 

umiejętności 

prowadzenia badań 

naukowych, 

redagowania tekstu 

naukowego, analizy 

i interpretacji 

tekstów literackich i 

krytyczno-

literackich; 

poprawnie 

posługuje się j. 

angielskim.  

  

Efekt: 

kompetencje 

społeczne 

Student nie potrafi 

współpracować w 

grupie, biernie 

uczestniczy w 

zajęciach.  

Student uczestniczy 

aktywnie w 

zajęciach; angażuje 

się w pracę nad 

swoim tematem, 

samodzielnie 

poszerza swoją 

wiedzę i 

umiejętności.  

  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Forma pracy podczas seminarium: praca nad indywidualną rozprawą licencjacką; dyskusje na temat 1) 

wybranych tekstów krytycznoliterackich, 2) utworów literackich wybranych przez uczestników 

seminarium do analizy i interpretacji w ich pracach, 3) projektów i fragmentów tychże prac; ćwiczenia 

doskonalące techniczne umiejętności pisania prac naukowych.  

 

Konsultacje:  

Joanna Klara Teske: piątek 12.20-13.50 , pok. C-941/949. 

 

 


