
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Seminarium magisterskie – literatura angielska – ćwiczenia specjalizacyjne 

(I rok studiów niestacjonarnych II stopnia, semestr I)  

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 oraz przygotowaniu kolejnych części pracy magisterskiej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Podstawowa wiedza literaturoznawcza, podstawowe wiadomości na temat prowadzenia pracy 

badawczej, umiejętność krytycznego poznawania i komentowania źródeł. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu literatury angielskiej w relacji do 

innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literatury 

angielskiej i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej 

EK K_W02 zna terminologię literaturoznawczą w języku angielskim na poziomie rozszerzonym  

EK K_W03 zna terminologię literaturoznawczą w języku polskim na poziomie rozszerzonym 

EK K_W04 ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie 

literatury angielskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych 

EK K_W05 ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin literaturoznawstwa, 

właściwych dla kierunku Filologia Angielska 

EK K_W06 rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach wybranych subdyscyplin 

literaturoznawczych; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości 

EK K_W07 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z 

zakresu tematyki seminarium 

EK K_W08 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach 

seminarium z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, pozwalającą na 

integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

EK K_W10 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji literatury właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych objętych tematyka seminarium  

EK K_W11 zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania się 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie tematyki seminarium 

EK K_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

intelektulnej i prawa autorskiego 

EK K_W13 zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wyrażanie własnych myśli i poglądów 

EK K_W14 zna i potrafi stosować rejestr języka akademickiego właściwy dla pracy magisterskiej 

EK K_W16 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wytworów 

kultury anglojęzycznej objętych tematyka seminarium 

EK K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i 

praktyczną znajomością języka angielskiego 

EK K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z 

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

obejmującym tematykę seminarium 

EK K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy 

w języku angielskim 



EK K_U04 stosuje na poziomie zaawansowanym rejestr języka akademickiego 

EK K_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, 

syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie tematyki seminarium  

EK K_U06 potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na 

rozwiązanie problemów w zakresie tematyki seminarium 

EK K_U07 potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień, w zakresie tematyki 

seminarium  

EK K_U09 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie 

tematyki seminarium  

EK K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 

badawczymi i pojęciami właściwymi dla tematyki seminarium  

EK K_U12 wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a 

zmianami w literaturze lub języku w obrębie tematyki seminarium 

EK K_U13 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów 

kultury właściwych dla tematyki seminarium w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 

społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

EK K_U14 umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów; formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania 

EK K_U15 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach intelektualnych 

w zakresie tematyki seminarium  

EK K_U20 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w języku 

angielskim w zakresie tematyki seminarium 

EK K_K01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 

językowych z zakresu języka angielskiego 

EK K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

EK K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

EK K_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu 

realizacje założeń seminarium 

EK K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego i wytworów intelektualnych w tym 

języku w kulturze europejskiej i światowej 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – ćwiczenia (Ć) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

Ć1. Wstęp do analizy literaturoznawczej dramatu (podstawowe pojęcia; określenie 

poziomu wiedzy grupy). 
2 

Ć2. Praktyczne zastosowanie teoretycznych, historycznych, kulturowych aspektów 

gatunku literackiego stanowiącego tematykę seminarium (współczesny dramat 

brytyjski) – dyskusja, prezentacje 

10 

Ć3. Praktyczne zastosowanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii literatury, szkół 

badawczych – dyskusja, prezentacje 
10 

Ć4. Praca indywidualna / grupowa nad praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 

analizy i interpretacji wybranych dzieł literackich wchodzących w zakres tematyki 

seminarium (współczesny dramat brytyjski) – zadania przydzielone do opracowania w 

domu.  

6 

Ć6. Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie 

zaliczeń.  
2 

Suma godzin (semestr I) 30 

Semestr II  

Ć1. Analiza wybranych tekstów krytycznoliterackich i teoretycznych 6 

Ć2. Nawiązania i kontynuacje we współczesnym dramacie brytyjskim do kanonu 

literatury europejskiej i światowej 
6 

Ć5. Trendy we współczesnym dramacie brytyjskim a zjawiska we współczesnej 6 



kulturze 

Ć6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja  10 

Ć7. Podsumowanie, omówienie wyników pracy w trakcie semestru, udzielenie 

zaliczeń. 
2 

Suma godzin (semestr II) 30 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Materiały własne prowadzącego, utwory literackie (dramaty) (jako punkt wyjścia dyskusji) 

obejmujące tematykę seminarium. 

 

SPOSOBY OCENY  

F1 Ocena za aktywny udział w zajęciach. 

F2 Ocena za realizację przydzielonych zadań. 

P1 Ocena semestralna stanowiąca wypadkową F1 i F2. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 60 

Przygotowanie przydzielonych zadań 240 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 60 

SUMA 360 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
14 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

 

Wybrane dramaty angielskie, a także (wybór): 

 

Barry, P. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory. 
Brandt, G. W. Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre, 1850-

1990.  
Buse, P. Drama + Theory: Critical Approaches to Modern British Drama. 
Cooley, L., Lewkowicz, J. Dissertation Writing in Practice. Turning Ideas into Text. 
Cottrell, S. Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument. 
Dobie, A. B. Theory into Practice. An Introduction to Literary Criticism. 
Esslin, M. An Anatomy of Drama. 
Esslin, M. The Field of Drama. How the Signs of Drama Create Meaning on Stage and Screen. 
Hayman, R. How to Read a Play. 
Leitch, V. B. The Norton Anthology of Theory & Criticism. 
Lodge, D., ed. Modern Criticism and Theory. A Reader. 
Murfin, R. C., Ray, S. Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. 
Page, A. The Death of the Playwright? Modern British Drama and Literary Theory. 
Pavis, P. Słownik terminów teatralnych. 
Rivkin, J., Ryan M., eds. Literary Theory: An Anthology. 
Selden, R., ed. The Theory of Criticism: From Plato to the Present. A Reader. 
Styan, J. L. Modern Drama in Theory and Practice. Vol. 1-3. 
Wallis, M., Shepherd, S. Studying Plays. 
Wolfreys, J., Baker, W., eds. Literary Theories. A Case Study in Critical Performance. 

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



dr Łukasz Borowiec, lukbor@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada 

wystarczającej 

wiedzy, by 

kontynuować 

pisanie pracy 

magisterskiej; 

prawie w ogóle nie 

przyswoił 

wiadomości 

przekazywanych 

podczas ćwiczeń 

Student w 

niewielkim 

stopniu posiada 

wiedzę, by 

kontynuować 

pisanie pracy 

magisterskiej; w 

znikomym stopniu 

przyswoił 

wiadomości 

przekazywane 

podczas ćwiczeń 

Student posiada 

dość szeroką 

wiedzę, by 

kontynuować 

pisanie pracy 

magisterskiej; 

wykazuje 

znaczący stopień 

przyswojenia 

wiadomości 

przekazywanych 

podczas ćwiczeń 

Student posiada 

szeroką wiedzę i 

bez przeszkód 

może 

kontynuować 

pisanie pracy 

magisterskiej; 

wykazuje głębokie 

przyswojenie 

wiadomości 

przekazywanych 

podczas ćwiczeń 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

wykorzystać 

nabytej wiedzy w 

kontekstach 

wymaganych 

przez specyfikę 

pracy 

magisterskiej; nie 

potrafi krytycznie 

ustosunkować się 

do nabywanej 

wiedzy; nie 

wykazuje 

zdolności do 

samodzielnej 

pracy badawczej 

w dziedzinie 

analizy i 

interpretacji 

literaturoznawczej. 

Student w 

niewielkim 

stopniu potrafi 

wykorzystać 

nabytą wiedzę w 

kontekstach 

wymaganych 

przez specyfikę 

pracy 

magisterskiej; 

z duzym trudem 

potrafi krytycznie 

ustosunkować sie 

do nabywanej 

wiedzy; wykazuje 

bardzo małe 

zdolności do 

samodzielnej 

pracy badawczej 

w dziedzinie 

analizy i 

interpretacji 

literaturoznawczej. 

Student w dużym 

stopniu potrafi 

wykorzystać 

nabytą wiedzę w 

kontekstach 

wymaganych 

przez specyfikę 

pracy 

magisterskiej; 

dość sprawnie 

potrafi krytycznie 

ustosunkować sie 

do nabywanej 

wiedzy; wykazuje 

wyraźne zdolności 

do samodzielnej 

pracy badawczej w 

dziedzinie analizy 

i interpretacji 

literaturoznawczej. 

Student potrafi 

bardzo efektywnie 

wykorzystać 

nabytą wiedzę w 

kontekstach 

wymaganych 

przez specyfikę 

pracy 

magisterskiej; 

potrafi twórczo i 

krytycznie 

ustosunkować się 

do nabywanej 

wiedzy; wykazuje 

pogłębione 

zdolności do 

samodzielnej 

pracy badawczej w 

dziedzinie analizy 

i interpretacji 

literaturoznawczej. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie potrafi 

dostrzec swoich 

postępów oraz 

swojej pracy w 

szerszym 

kontekście 

historycznym, 

kulturowym bądź 

społecznym; nie 

współpracuje przy 

rozwiązywaniu 

problemów 

badawczych 

podczas ćwiczeń; 

nie wykazuje 

zainteresowania 

Student ma duze 

trudności 

z dostrzeżeniem 

swoich postępów 

oraz swojej pracy 

w szerszym 

kontekście 

historycznym, 

kulturowym bądź 

społecznym; w 

niewielkim 

stopniu 

współpracuje przy 

rozwiązywaniu 

problemów 

badawczych 

Student ma 

wyraźną 

świadomość 

swoich postępów 

oraz swojej pracy 

w szerszym 

kontekście 

historycznym, 

kulturowym bądź 

społecznym; 

dobrze 

współpracuje przy 

rozwiązywaniu 

problemów 

badawczych 

podczas ćwiczeń;  

Student wykazuje 

poglębione 

spojrzenie na 

swoje postępy oraz 

swoją pracę w 

szerszym 

kontekście 

historycznym, 

kulturowym bądź 

społecznym; 

sprawnie 

współpracuje przy 

rozwiązywaniu 

problemów 

badawczych 

podczas ćwiczeń; 

mailto:lukbor@kul.pl


poszerzaniem 

sowjej wiedzy i 

umiejętności. 

podczas ćwiczeń; 

wykazuje znikome 

zainteresowanie 

poszerzaniem 

sowjej wiedzy i 

umiejętności. 

wykazuje duże 

zainteresowanie 

poszerzaniem 

sowjej wiedzy i 

umiejętności. 

wykazuje 

pogłębione i 

aktywne 

zainteresowanie 

poszerzaniem 

sowjej wiedzy i 

umiejętności. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: wtorek 10.50-12.20, sala C-940.  

 


