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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Teoria i historia filmu

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theory and history of the film

Kierunek studiów filologia polska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina literaturoznawstwo

Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

Forma zajęć (katalog

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 1 1

Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu kultury

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Przybliżenie najważniejszych zjawisk związanych z historią i teorią sztuki filmowej

C2. Kształcenie kompetencji w zakresie świadomego odbioru dzieła filmowego

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 i rozumie najważniejsze zjawiska związane z historią
i teorią sztuki filmowej

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 student potrafi analizować i interpretować dzieło filmowe, 
stosując terminologię i teorie z zakresu filmoznawstwa

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 student jest gotów do dokonywania oceny głównych zjawisk i 
tendencji kształtujących współczesną kulturę filmową

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Wykład przygotowuje do pełnego, świadomego odbioru dzieła filmowego. Prezentuje periodyzację
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dziejów kina wraz z kształtowaniem się refleksji teoretycznej; zawiera informacje o poszczególnych
typach  kina,  gatunkach,  wielkich  twórcach,  przemyśle  filmowym,  środkach  stylistycznych
stosowanych w filmie, a także przegląd wybranych dzieł światowego kina reprezentatywnych dla
poszczególnych okresów, zjawisk i nurtów.

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 konwencjonalny
wykład konwersatoryjny 
analiza tekstu

zaliczenie ustne karta zaliczeniowa

UMIEJĘTNOŚCI

U_02 analiza dzieła sztuki zaliczenie ustne karta zaliczeniowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 dyskusja zaliczenie ustne karta zaliczeniowa

VI. Kryteria oceny, uwagi…

60% - obecność studenta na zajęciach

40% - ustne kolokwium zaliczeniowe

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

D. Bordwell, K. Thompson,  Film art.  Sztuka filmowa. Wprowadzenie, przeł. B. Rosińska, Warszawa
2014; J. Płażewski,  Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2010; J. Płażewski,  Język filmu, Warszawa
2008; M. Cousins, The Story of Film: An Odyssey [DVD, 2011].

Literatura uzupełniająca

Historia kina, t. 1:  Kino nieme, t. 2:  Kino klasyczne, t. 3:  Kino epoki nowofalowej, t. 4:  Kino końca

wieku, red. nauk. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009-2018; J. Płażewski,  Historia filmu

francuskiego  1895-2003,  Warszawa  2005;  T.  Lubelski,  Historia  kina  polskiego.  Twórcy,  filmy,

konteksty,  Katowice  2009; Historia  kina,  red.  P.  Kemp,  Warszawa  2019; Polska  myśl  filmowa.

Antologia tekstów z lat 1898-1939, wybór i oprac. J. Bocheńska, Wrocław 1975.


