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Karta przedmiotu  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Hierarchie: zapomniani 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Hierarchies: forgotten ones 

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 

Prof. Dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara 

 

 

Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ects 

Warsztaty 20 III 1 

 

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

specjalizacji krytyka literacka i artystyczna; pogłębione 

zainteresowania indywidualne. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C_1. Poznanie wybitnych, a zapoznanych twórców i ich dzieł (XIX-XX wiek). 

C_2. Rozpoznanie miejsca zapomnianych twórców w kanonie literatury polskiej; krytyczny 

ogląd zjawisk życia literackiego. 

C_3. Przygotowanie indywidualnej lub zespołowej prezentacji. 

 

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 podstawowe zasady analizy i 

interpretacji krytycznej mniej znanego utworu literackiego 

S2_W08 

   

Umiejętności 

U_01 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze 

wskazówek prowadzącego odnajduje mniej popularne 

źródła 

S2_U03 

Kompetencje społeczne 

K_01 Student prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy 

związane z pracą krytycznoliteracka nad mniej znanymi 

tekstami literackimi i utworami artystycznymi 

S2_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zajęcia warsztatowe (analizy, prezentacje, dyskusje) poświęcone wybitnym, a zapoznanym 

twórcom literatury (i sztuki) zwłaszcza XIX-XX wieku. Sylwetki i dzieła twórców są 

rozpatrywane w aspekcie krytycznoliterackim (wartość artystyczna). Dobór nazwisk i tytułów 

uzależniony jest od wiedzy i oczekiwań uczestników. Przebieg zajęć: 

a) treści programowe (twórcy, dzieła) z wyprzedzeniem wskazane przez prowadzącego i 

wprowadzająco omówione przez niego na zajęciach;  

b) indywidualne lub zespołowe prezentacje dotyczące twórców i dzieł przygotowane przez 
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uczestników zajęć; 

c) krytyczna ocena (dyskusja i giełda pomysłów) omówienia i prezentacji przez uczestników 

zajęć; 

d) podsumowanie zajeć przez prowadzącego i wskazanie treści kolejnych zajęć. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

Wiedza 

W_04 Analiza tekstu 

  
 

Obserwacja 

Zaliczenie ustne  
 

Karta zaliczeniowa  

 

W_08 Dyskusja 

 
Obserwacja 

Zaliczenie ustne  
 

Karta zaliczeniowa  

 

    

Umiejętności 

U_04 Analiza tekstu 

  
 

Prezentacja 

indywidualna lub 

zespołowa  
 

Karta oceny 

prezentacji  
 

U_05 Burza mózgów/giełda 

pomysłów  
 

Obserwacja 

Zaliczenie ustne 

Karta zaliczeniowa  

 

U_08 Dyskusja 

 

Obserwacja 

Zaliczenie ustne  
 

Karta zaliczeniowa  

 

Kompetencje społeczne 

K_08 Dyskusja 

 

Dyskusja 

 

Obserwacja 

Zaliczenie ustne  
 

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

1. Obecność [10%]. 

2. Przygotowanie się i aktywne uczestniczenie w warsztatach [45%]. 

3. Indywidualne lub zespołowe prezentacje [45%]. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 
20  

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 
20 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Jerzy Jarzębski, Czy arcydzieła istnieją naprawdę?, „Znak” 2002, nr 10. 

2. Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia, red. Stefan Sawicki, Andrzej 

Tyszczyk, Lublin 1992. 

 

Literatura uzupełniająca 

Wskazana po ustaleniu treści programowych 

 


