
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU:

Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)

I rok studiów I stopnia

CEL PRZEDMIOTU

C1 Nabycie podstawowych umiejętności czytania i analizy tekstów literackich w j. angielskim
C2 Umiejętność stosowania tekstów literackich w odniesieniu do ogólnej humanistyki
C3 Zgłębianie znajomości literatury w j. angielskim
C4 Poznanie i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji literaturoznawczej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie badań nad literaturą.
EK P_W02 Student zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w języku angielskim  
EK P_W03 Student zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w języku polskim
EK P_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu literaturoznawstwa
EK P_W05 Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin literaturoznawstwa.
EK P_W06 Student ma rozeznanie w problematyce metodologii badań nad literaturą; jest świadomy dostępności wielorakich teoretycznych podejść w obrębie literaturoznawstwa
EK P_W13 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich (proza, dramat, poezja)
EK P_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wypowiadanie  myśli podczas dyskusji akademickich, sprawdzianów i egzaminów z zakresu literaturoznawstwa
EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego z zakresu literaturoznawstwa
EK P_U02 Student potrafi analizować teksty literackie z zastosowaniem podstawowych kategorii badawczych z zakresu literaturoznawstwa
EK P_U04 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami 
IPA) pojedynczych słów i ciągów słów
EK P_U05 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim podczas dyskusji akademickich, sprawdzianów i egzaminów z zakresu literaturoznawstwa
EK P_U05 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstu oraz zastosowania podstawowych kategorii badawczych z zakresu literaturoznawstwa
EK P_U09 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane 
z wymową j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki wymowy, specjalistyczne opisy 
wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_U11 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu literaturoznawstwa oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z 



zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń
EK P_K01 Student ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy literaturoznawczej i rozumie potrzebę jej rozwijania
EK P_K03 Student rozumie konieczność poszerzania swoich kompetencji literaturoznawczych.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć Liczba godzin
Semestr II 2
Ć1. Ambrose Bierce „An Occurrence at Owl Creek Bridge” 2
Ć2. Ralph Ellison Invisible Man, Chapter 1 „Battle Royal” 2
Ć3. Bernard Malamud Pictures of Fidelman (1) 2
Ć4. Bernard Malamud Pictures of Fidelman (2) 2
Ć5. Bernard Malamud Pictures of Fidelman (3) 2
Ć6.  Bernard Malamud Pictures of Fidelman (4) 2
Ć7. Bernard Malamud Pictures of Fidelman (5) 2
Ć8. Bernard Malamud Pictures of Fidelman (6) 2
Ć9. William Gibson „Johnny Mnemonic”, 2
Ć10. Flannery O’Connor „Good Country People”, Saul Bellow „Looking for Mr. 
Green” 2

Ć11. „Big Fish” 2
Ć12. Dyskusja z podziałem na grupy nt „Big Fish” 2
Ć13. Joyce Carol Oates „The Accursed Inhabitants of the House of Bly” 2
Ć14. Prezentacje studentów 2
Ć15. Prezentacje studentów + ocena 2
                                                                                                                                      
Suma godzin 30

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Materiały multimedialne
Teksty literackie w formie elektronicznej i książkowej

SPOSOBY OCENY 

F1 Studenci przygotowują w domu teksty literackie pod kątem zrozumienia ich oraz interpretacji
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych.
P2 Prezentacje ewaluacyjne zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
P3 Zaliczenia interpretacji tekstów w formie prezentacji

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Czytanie materiałów zadanych w domu 45
Przygotowanie materiałów do zajęć 25
Udział w zajęciach 30
Dodatkowa praca zaliczeniowa 20
Konsultacje 4
SUMA 124
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 2

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA1. Updike, J., The Best American Short Stories of the Century2. Bloom H., Literary Criticism: Poe, Borges, Fitzgerald, Malamud, etc.



3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. Mateusz Liwiński, liwinski@kul.pl
2. 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Efekt 
Wiedza

Student nie ma podstawowej wiedzy o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie studiów nad literaturą

Student posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie studiów nad literaturą

Student ma 
uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie studiów nad literaturą

Student ma pełną wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie studiów nad literaturą
Efekt 

Umiejętnośc
i

Student nie potrafi analizować tekstów literackich z wykorzystaniem podstawowej wiedzy literaturoznawczej

Student nie 
angażuje się w 
przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia ale osiągnął 
podstawowe 
umiejętności 

dotyczące 
sposobów analizy 

tekstu

Student wykazuje 
zaangażowanie w 

przygotowanie 
materiałów na 

zajęcia i osiągnął 
wystarczające 
umiejętności 

dotyczące 
sposobów analizy 

tekstu

Student jest 
kreatywny, 

zaangażowany oraz 
osiągnął znaczące 

umiejętności 
dotyczące 

sposobów analizy 
tekstu

Efekt 
Kompetencj
e społeczne

Brak uczestnictwa 
w zajęciach, ocena 

niedostateczna 
z prezentacji 

zaliczeniowych.Bra
k zaangażowania 

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

mailto:liwinski@kul.pl

