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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu "Słynne, nieznane" dzieła romantyzmu 
(perspektywa krytycznoliteracka).

Nazwa przedmiotu w języku angielskim „Famous, unknown" works of romanticism 
{critical-literary approach}

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 Małgorzata Król

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

Wykład 15 II /IV 1 ECTS
konwersatorium
Ćwiczenia
laboratorium
Warsztaty
Seminarium
proseminarium
Lektorat
Praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
Translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Zainteresowanie historią krytyki literackiej

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu krytyki literackiej
C2– przybliżenie ważnych a zapomnianych (arcy-) dzieł romantyzmu
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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 zna i rozumie problematykę teoretyczną i metodologiczną w 

badaniach krytycznoliterackich 
K_W02

W_02 zna i rozumie główne pojęcia krytycznoliterackie K_W02, K_W07, 
K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 jest gotów do analizowania i tworzenia dyskursu 

krytycznoliterackiego 
K_K01

Efekty kształcenia dla cyklu 2018-2020: K_W05 K_,W06, K_W14

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Wykłady rozpoczynające cykl poświęcone będą problemom przełomu romantycznego (omówienie i
analiza wystąpień programowych, manifestów, polemik z klasycyzmem i  racjonalizmem).  Zostanie
przybliżona  sytuacja  historyczno-polityczna  Polski  w  początkach  XIX  wieku  oraz  jej  wpływ  na
romantyczne  biografie,  dychotomię  polskiego  romantyzmu.  Podejmowane  będą  wybrane
zagadnienia z historii romantycznej krytyki literackiej (z uwzględnieniem obowiązujących ówcześnie
różnych  koncepcji  romantyczności)   -  np.:  emigracyjne  sądy  o  twórczości  Słowackiego,  spory  o
powieść  oraz  zagadnienie  recepcji  romantyzmu  w  literaturze  epok  późniejszych  i  jego  rola  w
budowaniu tożsamości zbiorowej Polaków.

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 wykład konwersatoryjny praca pisemna oceniona praca pisemna
W_02 wykład konwersatoryjny praca pisemna oceniona praca pisemna

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja praca pisemna oceniona praca pisemna

VI. Kryteria oceny, wagi…

Podstawą zaliczenia wykładu jest udział w zajęciach (70 %) oraz zaliczona praca pisemna (test 
kontrolny 30%).
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Brak zaliczenia:

W –student nie zna podstawowych pojęć krytycznoliterackich

U – nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce

K – nie jest gotowy to samodzielnego tworzenia/prowadzenia dyskursu krytycznoliterackiego
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15 godzin

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15 godzin

VIII. Literatura

Literatura podstawowa:
Podstawę materiałową zajęć stanowią teksty artystyczne twórców w. XVIII i XIX
Literatura podstawowa:
1. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, pod red. Z. J. Nowaka, Z. Stefanowskiej, Cz.
Zgorzelskiego, t. 1-17, Warszawa 1993-2005.
2. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, pod. red. J. Kleinera, t. 1-17, Wrocław 1952-1976.
3. Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, pod red. J. Czubka, t. 1-8, Kraków 1912.
4. C. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. Gomulicki., t. 1-11. Warszawa 1971-1976.
Literatura uzupełniająca
1. Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000 (wyd. 
II uzupełnione)..
2. Polska krytyka literacka (1800-1918). Materiały, pod red. J. Z. Jakubowskiego, Warszawa 1959.
3. Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 
1975.
4. W. Billip, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-
1830. Antologia, Wrocław 1962.
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