
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literatura Amerykańska   

seminarium studia niestacjonarne II stopnia (I i II rok)  

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Przygotowanie dyplomowej pracy magisterskiej (literatura amerykańska) 

C2 Wykształcenie umiejętności tworzenia akademickiego tekstu o charakterze naukowo-badawczym 

C3 Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy, syntezy oraz podejścia komparatywnego, w 

szczególności w sferze interpretacji tekstu w ramach określonego paradygmatu teoretyczno-

literackiego  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Kurs dla studentów I i II r. studiów  II stopnia. 

2. Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu poetyki i retoryki oraz znajomości 

podstawowych faktów z dziedziny historii literatury angielskiej i amerykańskiej.  

 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii i teorii literatury amerykańskiej. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca teorii i historii literatury. 

EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin historii i teorii 

literatury a w szczególności literatury amerykańskiej. 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach historii i teorii literatury. 

historycznego 

EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji literaturoznawczej. 

EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w historii i teorii literatury. 

EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania 

się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie historii i teorii literatury a w 

szczególności litwerattury amerykańskiej 

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację 

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

historii i teorii literatury. 

EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie 

ocenia treści zawarte w przeczytanych źródłach. 

EK P_U06 Student krytycznie ocenia model. Porównuje różne analizy tego samego problemu. 

Interpretuje je i ocenia. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikuje je w oparciu o 

interpretację konkretnych tekstów literackich. 

EK P_U10 Student analizuje złożone problemy genologiczne, tematyczne i strukturalne  w  

literaturze amerykańskiej i literaturach światowych. Posiada umiejętność merytorycznego 

argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne prowadzenie analizy tekstu literackiego. 

EK P_U14  Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów w zakresie historii i teorii literatury amerykańskiej 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy 

magisterskiej.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  Liczba 



godzin 
Semestr I  

Ć 1. Zajecia organizacyjne. Zapoznanie uczestników zajęć z  programem zajęć i 

wskazanie na korelację z programem seminarium magisterskiego z literatury 

amerykańskiej.  

2 

Ć2. Projekcja filmu Desperately Seeking Susan dla  uczestników seminarium  2 
Ć3. Dyskusja nad rolą ubioru w filmie Desperately Seeking Susan 2 
Ć4. Prezentacje studentów na temat krytyki polityki kulturalnej USA przeprowadzonej 

poprzez prezentację panoramy ubiorów i wnetrz  w filmie Desperately Seeking Susan 
2 

Ć5. Analiza i interpretacja tekstu Joyce Carol Oates, “Where Are You Going, Where 

Have You Been”  
2 

Ć6. Dyskusja w grupach nad sposobem przedstawienia kultury masowej poprzez 

przedstawienie fascynacji ubiorem subkulturowym w “Where Are You Going, Where 

Have You Been” 

2 

Ć7-Ć8. Dyskusja nad tekstem Nathaniela Hawthorne'a “The Minister's Black Veil”. 

Znaczenie maski w kulturze i literaturze. 
4 

Ć9-Ć10. Dyskusja nad tekstem Nathaniela Hawthorne'a „Birthmark”. Moda a przemysł 

kosmetyczny – historia i czasy obecne. 
4 

Ć11-Ć12  Dyskusja i porównanie symbolicznej roli ubioru w Nathaniela Hawthorne'a  

„Young Goodman Brown” z symboliką ubioru w The Scarlet Letter 
4 

Ć13 - Ć14   Omawianie tekstu Henry James, “The Romance of Certain Old Clothes” 4 
Ć15. Dyskusja podsumowująca na temat sposobu i roli przedstawienia odzieży w 

tradycji  amerykańskiej konwencji gotyckiej 
2 

Semestr II  

Ć1 – Ć3 Porównanie prezentacji ubiorów w literaturze amerykańkiej i brytyjskiej oraz 

polskiej. Prezentacje studentów w grupach.  
6 

Ć4 – Ć6 Omawianie tekstu teoretycznego: Mary Katherine Grafton, Fashion Statement: 

Clothing and Appearance in the Works of Southern Women Writers (dysertacja 

doktorska) 

6 

Ć7 – Ć8 Omawianie tekstu: Peter Taylor, “Venus Cupid, Folly and Tiime” 4 
Ć9 - Ć10 Omawianie tekstu: Eudora Welty, “The Purple Hat” 4 
Ć13– Ć15 Omawianie tekstu:  Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49 6 

Semestr III  

Ć1- Ć3 Omawianie tekstu: Bernard Malamud, “Naked Nude” 6 
Ć4 - Ć5 Omawianie tekstu: Thomas Ligotti, “The Great Festival of Masks” 4 
Ć6 – Ć9 Dyskusja nad interpretacją symbolicznej roli biżuterii i akcesoriów w tekście: 

Harriet Elizabeth Prescott Spofford, The Amber Gods  
8 

Ć15 Dyskusja nad rolą literackiego przedstawienia akcesoriów karnawałowych, 

teatralnych i biżuterii w dyskusji o amerykańskiej obsesji nt. napięcia pomiędzy 

pozorem a prawdą w przestrzeni politycznej i społecznej. 

2 

Semestr IV  

Ć1- Ć2 Projekcja filmu Rear Window, reż. Alfred Hitchcock, i dyskusja nad rolą ubioru 

w filmie. 
4 

Ć3 – Ć4 Pojekcja filmu Vertigo,  reż. Alfred Hitchcock, i dyskusja nad rolą ubioru w 

filmie.  
4 

Ć5 – Ć8 Multimedialne prezentacje studentów w grupach nt. roli ubiorów jako wyrazu 

stanowiska politycznego w kulturze amerykańskiej. 
8 

Ć9-Ć11 Analiza i interpretacja powieści Williama Gibsona Zero History. Dyskusja nad 

wizją ekskluzywnej „no-logo” odzieży jako wyrazu kryzysu kulturowegi i politycznego. 
6 

Ć12-Ć14 Kostium w kulturze popularnej – fascynacja garderobą w adaptacji powieści 

Shirley Jackson Haunting of the Hill House. Projekcja i dyskusja nt. dwóch rózżych 

adaptacji powieści Jackson. 

6 

Ć15 Podsumowanie kursu. 2 
Suma godzin 120 



NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Praca z tekstem i dyskusja  

Praca zespołowa w grupach 

Prezentacje studenckie 

SPOSOBY OCENY  

F1 Ocena frekwencji uczęszczania na zajęcia ma wpływ na otrzymanie lub nie otrzymanie zaliczenia 

bez oceny 

P1 Zaliczenie na ocenę  przy końcu semestru. Zaliczenie w formie eseju na zadany temat, związany z 

tematyką zajęć. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w ćwiczeniach 120 

Przygotowanie prezentacji na zajęcia oraz pisanie esejów 

zaliczeniowych 
120 

Lektura tekstów i ogladanie filmów przerabianych na zajęciach 600 

SUMA 840 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
28 

LITERATURA/ŹRÓDŁA  PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE  



 

1. Desperately Seeking Susan, reż Susan Seidelman, 1985. 

2. William Gibson, Zero History 

3. Mary Katherine Grafton, Fashion Statement: Clothing and Appearance in the 

Works of Southern Women Writers (dysertacja doktorska) 

4. Nathaniel Hawthorne, “The Birthmark” 

5. Nathaniel Hawthorne, “The Minister's Black Veil” 

6. Nathaniel Hawthorne, “Young Goodman Brown” 

7. Henry James, “The Romance of Certain Old Clothes” 

8.  Thomas Ligotti, “The Great Festival of Masks” 

9. Bernard Malamud, “Naked Nude” 

10. Joyce Carol Oates, “Where Are You Going, Where Have You Been” 

11. Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49 

12. Rear Window, reż. Alfred Hitchcock, 1954. 

13. Harriet Elizabeth Prescott Spofford, The Amber Gods 

14. Peter Taylor, “Venus Cupid, Folly and Tiime” 

15. Vertigo, reż. Alfred Hitchcock, 1958 

16. Barbara Voss, “Fashioning the Colonial Subject” 

Eudora Welty, “The Purple Hat” 

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

Dr hab. Zofia Kolbuszewska, Prof. KUL  zofkol@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 
Z – zaliczenie na ocenę: 

Osoba, która uzyskała zaliczenie 

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

Efekty 
kształcenia w 
kategorii 
wiedzy (W) 
 

Student nie posiada 

podstawowej 

wiedzy z zakresu 

historii literatury 

amerykańskiej i 

zagadnień 

związanych  

z semiotyką tekstu 

literackiego  

Student wykazuje 

się elementarną 

znajomością 

zagadnień z 

zakresu historii 

literatury 

amerykańskiej i 

zagadnień 

związanych  

z semiotyką tekstu 

literackiego  

Student zna w 

stopniu dobrym 

zagadnienia z 

zakresu historii 

literatury 

amerykańskiej i 

zagadnień 

związanych  

z semiotyką tekstu 

literackiego  

Student bardzo 

dobrze opanował 

wiedzę z zakresu 

historii literatury 

amerykańskiej i 

zagadnień 

związanych  

z semiotyką tekstu 

literackiego  

 
Efekty 
kształcenia w 
kategorii 
umiejętności 
(U) 
 

Student nie 

opanował 

umiejętności 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

pracy badawczej 

nad pracą 

Student opanował 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

pracy badawczej 

nad pracą 

magisterską w 

Student opanował 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

pracy badawczej nad 

pracą magisterską w 

stopniu dobrym 

Student opanował 

umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

pracy badawczej 

nad pracą 

magisterską w 



magisterską stopniu 

dostatecznym 

stopniu bardzo 

dobrym 

 
Efekt 
kształcenia w 
kategorii 
kompetencji 
personalnych i 
społecznych (K) 
 

Student nie 

opanował 

niezbednych 

kompetencji 

personalnych i 

społecznych 

Student opanował 

niezbedne 

kompetencje 

personalne i 

społeczne w 

stopniu 

dostatecznym 

Student opanował 

niezbedne 

kompetencje 

personalne i 

społeczne w stopniu 

dobrym 

Student opanował 

niezbedne 

kompetencje 

personalne i 

społeczne w stopniu 

bardzo dobrym 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: piątek godz 12:00-13:30 sala CN-210  
 

 

 


