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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia literatury po 1918 roku 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of literature after 1918 

Kierunek studiów  Filologia Polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Lech Giemza 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
2 + 2 
 
 
 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 + 30 V, VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę o polskiej literaturze współczesnej, zna 
podstawy analizy, operuje informacjami z zakresu historii i kultury polskiej 
XX wieku.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności interpretacyjnych w zakresie polskiej literatury 
współczesnej, a także przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zjawisk dotyczących historii 
literatury i życia literackiego tego okresu. 
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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 zna najważniejsze prądy literackie, artystyczne i filozoficzne 
współczesności: awangardyzm, modernizm, egzystencjalizm, personalizm, 
neoklasycyzm, psychoanalizę, marksizm, postmodernizm i inne. 

K_W01  

W_02 Student zna najważniejszych twórców literatury współczesnej, zna kanon 
tekstów, potrafi wskazać najważniejsze opracowania poświęcone tym 
autorom. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi operować wiedzą literaturoznawczą w odniesieniu do utworów 
literatury współczesnej, rozumie ich miejsce i znaczenie w porządku 
diachronicznym, potrafi ocenić ich artyzm i uniwersalizm. 

K_U01 Student  

U_02 Student umie wskazać dzieła literackie należące do nurtu powrotu do tradycji 
oraz dzieła nurtu awangardowego, zrywające z tradycją. 

 K_U02  

 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do krytycznego odbioru treści związanych z 
literaturą współczesną, samodzielnego weryfikowania, 
systematyzowania wiedzy i uzupełniania posiadanego stanu wiedzy o 
nowe treści. 
 

K_K01 

 
 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości. 2. Grupy poetyckie i indywidualności 
poza grupami w XX-leciu międzywojennym. 3. Realizm w prozie i proza antymimetyczna. 4. Krytyka 
literacka XX-lecia – najważniejsze spory i postulaty. 5. Literatura okresu wojny i okupacji. 6. Realizm 
socjalistyczny. 7. Literatura emigracyjna – najważniejsze zjawiska. 8. Literatura religijna i katolicka. 9. 
Spory i polemiki literackie po 1945. 10. Proza historyczna – esej i powieść. 11. Pokolenie 
„Współczesności”. 12. Nowa Fala. 13. Literatura faktu i proza reportażowa. 14. Gatunki pogranicza. 
15. Starzy Mistrzowie. 

 

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 Dyskusja Obserwacja kolokwium 

W_02 dyskusja obserwacja kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Obserwacja kolokwium 

U_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Obserwacja kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozmowa sokratyczna Obserwacja kolokwium 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Aktywność w czasie zajęć (25%). Kolokwia (przynajmniej jedno w semestrze) (75%). 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

I semestr - 30 + II semestr - 30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 + 30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Tadeusz Drewnowski, Literatura polska 1944-1989: Próba scalenia. Kraków 2004. 
2. Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945 – 1975, Warszawa 1997. 
3. Literatura okresu przejściowego 1976 – 1996, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca 

1. Andrzej Werner, Polskie, arcypolskie… Warszawa 2011. 
2. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 1994. 
3. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998. 

 

 


