
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Seminarium literaturoznawcze

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literary Cri�cism: Seminar

Kierunek studiów Filologia polska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina Literaturoznawstwo

Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Monika Kulesza

Forma zajęć (katalog

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 24 + 10

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium 120 I, II, III, IV

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne Posiadany stopień licencjata, zainteresowanie literaturą i kulturą

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1: Przygotowanie pracy magisterskiej.

C2: Ćwiczenia usprawniające w zaawansowanej lekturze (tekstów literackich, literaturoznawczych 
( w tym zwłaszcza z zakresu metodologii badań literackich) 

C3: Ćwiczenia usprawniające w pisaniu krótkich i dłuższych wypowiedzi naukowych i 
krytycznoliterackich.
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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 wie, jak dobierać źródła z zakresu historii i teorii 
literatury w trakcie przygotowywania się do napisania pracy 
magisterskiej.

K_W06

W_02 Student wie, czym jest plagiat, i zna etos pracy filologicznej. K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student nabywa umiejętności precyzyjnego i logicznego 
posługiwania się terminologią z zakresu historii i teorii 
literatury.

K_U01

U_02 Student potrafi wykorzystać instrumentarium pojęciowe historii
i teorii literatury w trakcie przygotowywania pracy 
magisterskiej.

K_U02, K_U06, 
K_U07, K_U08

U_03 Student potrafi dyskutować w mowie i na piśmie na temat 
problemów literaturoznawczych.

K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student jest gotów do analizowania dyskursu 
literaturoznawczego z wykorzystaniem narzędzi historii i teorii 
literatury.

K_K01

K_02 Student jest gotów do oceny dyskursu literaturoznawczego z 
wykorzystaniem narzędzi historii i teorii literatury.

K_K03

K_03 Student jest gotów do aplikacji myśli teoretycznoliterackiej i 
historycznoliterackiej na gruncie pozauniwersyteckim.

K_K04

K_04 Student jest gotowy do pracy zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i do efektywnego zaplanowania działań 
związanych z przygotowywaną rozprawą magisterską.

K_07, K_K08

K_05 Student jest gotów postępować sumiennie i rzetelnie, dążąc do 
prawdy, w odniesieniu do badanych tekstów literackich i 
dyskursu naukowego.

K_K09

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Historia literatury polskiej i teoria literatury ze szczególnym naciskiem na metodologię pisania prac 
naukowych.

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 Praca z tekstem Zaliczenie ustne Protokół

W_02 Praca z tekstem Zaliczenie ustne Protokół

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Praca badawcza pod Praca pisemna Fragmenty pracy 
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kierunkiem magisterskiej

U_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem

Praca pisemna Fragmenty pracy 
magisterskiej

U_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem

Praca pisemna Fragmenty pracy 
magisterskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół

K_02 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół

K_03 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół

K_04 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół

K_05 Dyskusja Zaliczenie ustne Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

Obecność na seminariach 30%

Oceny z prac pisemnych 40%

Wynik zaliczenia ustnego 30%
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 120

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 480

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, wstęp W. 
Tygielski, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Prace magisterskie z poprzednich roczników.
Artykuły pokazujące praktykę interpretacyjną podstawowych współczesnych kierunków 
badawczych.
Praktyka krytycznoliteracka: S. Barańczak, Książki najgorsze i parę innych ekscesów 
krytycznoliterackich, Poznań 1990.


