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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu „Prywatne” i „historyczne” w poezji polskiej XX i XXI 
wieku,

Nazwa przedmiotu w języku angielskim „Private” and „historical” in Polish literature of 
XX and XXI century

Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Lech Giemza

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
konwersatorium 30 I
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę o literaturze polskiej XX i XXI wieku, 
posiada kompetencje analityczne, zna podstawowe konteksty 
historycznoliterackie i filozoficzne.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Student zna poezję XX i XXI wieku. Potrafi ją analizować w kontekście pojęć: prywatność, intymizm, 
historyzm, długie i krótkie trwanie.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu
kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student zna prądy literackie w poezji XX i XXI wieku, potrafi 

przyporządkować twórczość danego poety do wskazanego 
nurtu, widzi zależności między nurtami i międzypokoleniowe.

K_W07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do harmonijnego i praktycznego wykorzystania 

wiadomości o polskiej poezji XX i XXI wieku w pracy w harmonijnym 
tworzeniu środowiska społecznego.

K_K05

Efekty kształcenia dla cyklu 2018-2020: K_W05 K_,W06, K_W14
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Nurt „powrotu do tradycji” w poezji współczesnej. 2. Historycyzm w poezji. 3. Nurt poezji 
politycznej i zaangażowanej. 4. Prywatne, codzienne, trywialne w poezji. 5. Poezja w kręgu mitów 
historycznych. 6. Spory wewnątrzpokoleniowe i międzypokoleniowe. 7. Klasycyści i barbarzyńcy w 
poezji po 1989. 8. Poezja okolicznościowa XX i XXI wieku.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Dyskusja Obserwacja Kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Rozmowa sokratyczna Obserwacja kolokwium

VI. Kryteria oceny, wagi…

Aktywność w czasie zajęć (25%). Ocena z kolokwium (75%).
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem I semestr - 30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. R. Przybylski, Baśń zimowa, Warszawa 1998.

2. A. Legeżyńska, Gest pożegnania, Poznań 1999. 
Literatura uzupełniająca

1. A. Franaszek, Herbert: biografia. Tom I,II. Kraków 2018.

2. M. Zaleski, Zamiast, Kraków 2005.

3. Radość czytania Szymborskiej, pod red. S. Balbusa, Kraków 1996. 


