
KARTA PRZEDMIOTU  

 

 Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Hierarchie: Debiutanci 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim  
Kierunek studiów  Filologia polska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina literaturoznawstwo 
Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara 

dr Małgorzata Peroń 
 

Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty 20 III 
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne zgodne z profilem studiów I stopnia filologii polskiej w zakresie 

specjalizacji krytyka literacka i artystyczna; pogłębione zainteresowania 

indywidualne 
 

 

 Cele kształcenia dla przedmiotu  

C_1. Poznanie wybitnych młodych (debiutujacych) twórców i ich dzieł. 

C_2. Rozpoznanie miejsca debiutujących twórców w kanonie literatury polskiej; 

krytyczny ogląd zjawisk życia literackiego. 

C_3. Przygotowanie indywidualnej lub zespołowej prezentacji. 

 



 

 

 Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 
W01 Student ma wiedzę z zakresu literatury dawnej i współczesnej, 

która stanowi punkt odniesienia dla interpretacji zjawisk 

najnowszych. 

S2_W03 

W02 Zna zasady analizy i interpretacji utworu literackiego, twórczo 

wykorzystuje je podczas interpretacji tekstów intermedialnych  
S2_W08 

W03 Zna problemy kultury (wysokiej i popularnej), rolę mediów w 

kształtowaniu współczesnej kultury oraz zjawisk literackich, zna 

mechanizmy funkcjonowania literatury debiutantów w 

Internecie 

S2_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 
U01 Student w sposób jasny i logiczny wypowiada się na tematy 

związane z najnowszą literaturą, wskazując miejsca wspólne z 

tradycją oraz oryginalne i nowe, argumentuje i dokonuje 

krytycznej oceny twórczości debiutantów 

S2_U01 

U02 Wyrobił sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi organizować 

pracę własną i innych oraz współpracować w ramach prac 

zespołowych, podnoszących kompetencje krytycznej oceny 

S2_U04 

U03 Student podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez 

uczestnictwo i organizację spotkaniach literackich, tworząc 

komentarze promujące wydarzenia literackie, oceniając ich 

rangę i znaczenie 

S2_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do działań o charakterze 

promującym literaturę najnowszą, czytelnictwo, włącza się w 

dyskurs z ekspertami, szanuje dorobek innych badaczy 

S2_K04 

K02 Rozumiejąc mechanizmy rynku wydawniczego oraz promocji 

literatury debiutantów student aktywnie włącza się w dyskurs 

literacki i kształtujący świadomość czytelniczą 

S2_K05 

 

 Opis przedmiotu/ treści programowe 

Umiejętność pogłębionej i rzetelnej analizy dzieła literackiego, hierarchizowania oraz krytycznej 

oceny zjawisk literackich 

Posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych zjawisk literackich, rynku wydawniczego oraz 

mechanizmów promocji najmłodszej poezji 

 

 Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 
Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 
Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 
WIEDZA 
W_01 Analiza tekstu 

  
 

 Zaliczenie ustne  
 

Karta zaliczeniowa 

 

W_02 

W_03 
Dyskusja 

 

 

Zaliczenie ustne  Karta zaliczeniowa  

 



    
UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu 

  
 

 

 Praca pisemna 
 

Praca pisemna 

 

U_02 Burza mózgów/giełda 

pomysłów  
 

  
 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa  

 

U_03 Dyskusja 

 

 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja 

 

 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa  

 

K_02 Metoda problemowa PBL 

(Problem-Based 

Learning) 

 

Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa  

 

 

 

 Kryteria oceny, uwagi… 

 

Warunki uzyskania zaliczenia: 

1. Aktywność na zajęciach 20% 

2. Obecność (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności) 10% 

3. Przygotowanie pisemnej pracy na temat wybranego twórcy – debiutanta, wraz z biogramem i szkicem 

krytycznym na temat jego twórczości – praca końcowa z zajęć 70% 

 

 Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  20 
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20 

 

 Literatura 

Literatura podstawowa 
P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998, Kraków 1999.  

A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000 (tu: część III. Po 

przełomie).  

Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie, pod red. A. Galant, I. 

Iwasiów, Szczecin 2008.  

Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009.  

Życie literackie po 1989 roku, pod red. D. Nowackiego, K. Uniłowskiego, Katowice 2010. Część 1 i 

2. Literatura polska 1990–2000, T. 1, 2, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2002.  

Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach, pod red. P. 

Czaplińskiego, P. Śliwińskiego, Poznań 2006. 

 Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, pod red. T. Cieślaka, K. Pietrych, Kraków 2009.  

Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk, 

Warszawa 2010.  



Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, pod red. P. 

Śliwińskiego, Poznań 2011. 

„Nowe Książki” – magazyn literacki  

Poeci na  nowy wiek. Antologia, Wrocław 2012. 

Seria: Połów. Debiuty literackie, Wrocław. 

 

Literatura uzupełniająca 
K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, 

Warszawa 2004. 

A. Kałuża, Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku, Warszawa 2010. 

Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, red. P. Marecki, Kraków 2010. 

A. Świeściak, Lekcje nieobecności: Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Kraków 2010. 

 

 

 


