
KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Literatura powszechna od 1918 roku
Nazwa przedmiotu w języku angielskim The world literature since 1918
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Lech Giemza

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 V i VI 2
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C 1. Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi kompetencji niezbędnych w poznawaniu i 
rozumieniu dzieł literatury powszechnej XX wieku.

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W01 Absolwent zna podstawowe teksty literatury powszechnej po 

1918 roku, rozumie je i potrafi interpretować, a także widzi je w
szerszym kontekście kulturowym, historycznym i filozoficznym.

K_W01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01 Absolwent wyposażony jest w kompetencje czytelnicze K_K03
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pozwalające rozwijać wiedzę o literaturze światowej.
Absolwent ma świadomość związków łączących literaturę 
polską z literaturą powszechną, jest też świadom, że 
zachowanie dziedzictwa, którego częścią jest literatura 
powszechna, wymaga aktywnego i krytycznego udziału w 
kulturze.

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Współczesność, nowoczesność, ponowoczesność – znaczenie pojęć. 2. Literatura wobec wojny. 3. 
„Zwrot antypozytywistyczny” i inne „zwroty” w literaturze XX wieku. 4. Proust i proza pamięci. 5. 
„Ulisses” J. Joyce’a . 6. Kafka – symbolizm i egzystencjalizm. 7. T. S. Eliot i W. H. Auden – 
neoklasycyzm. 8. S. Plath – poezja konfesyjna. 9. Beckett i teatr absurdu. 10. „Z zimną krwią” 
Capote’a – literatura faktu. 11. Literatura dla dzieci - „Muminki” T. Jansson. 12. Osip Mandelsztam – 
rosyjscy akmeiści. 13. J. M. Coetzee, „Hańba” i „powieść akademicka”. 14. Zadie Smith „Białe zęby”. 
15. 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W01 Metoda wykładowa Sprawdzian pisemny Zarchiwizowany 

sprawdzian pisemny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 Metoda wykładowa Sprawdzian pisemny Zarchiwizowany 
sprawdzian pisemny

VI. Kryteria oceny, wagi

20 proc. aktywność studenta

80 proc. sprawdzian pisemny

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. Jan Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej, 2. Edmund Wilson, Szkice.
Literatura uzupełniająca
1. A. Drawicz, Literatura rosyjska, 2. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu, 3. Czytane na nowo. 
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Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literackich. Pod red. M. Dąbrowskiego i M. Kliszcz.
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