
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literary seminar 

Kierunek studiów  Filologia polska 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

5 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 60 V i VI 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zaliczenie II roku studiów I stopnia filologii polskiej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Przygotowanie i zredagowanie pracy licencjackiej 

C2: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi właściwie odtworzyć i odebrać tekst użytkowy (w tym 
naukowy) w języku polskim i obcym w odmianie pisanej i 
mówionej (utrwalił poczucie normatywności języka oraz wyrobił 
sobie sprawność stylistyczno-językową) oraz samodzielnie 
rozwiązywać zadania w nie filologicznym środowisku pracy. 

K_U16 

U_02 Potrafi wykorzystać Internet jako źródło informacji o 
charakterze edukacyjnym (portale i strony internetowe, 
internetowe bazy danych, biblioteki wirtualne) oraz kanał 
informacyjny. 

K_U19 

U_03 Umie wyjaśnić istotę ochrony autorskich praw majątkowych i 
osobistych (potrafi wyjaśnić zasady użytku utworów 
chronionych prawem autorskim, wskazać i omówić prawa 
pokrewne prawa autorskiego (dotyczące nagrań, wykonań, 
fonogramów, wideogramów, wydań naukowych i krytycznych) 

K_U20 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Problematyka tradycji literackiej, funkcjonowanie tradycji w obszarze estetyki i sztuki. Kategorie 
konwencji literackich oraz artystycznych jako podstawowych elementów konstytuujących 
tradycję. Zagadnienia normatywności w literaturze i sztuce oraz problem korespondencji sztuk. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
U_02 
U_03 

Analiza i interpretacja 
tekstów literackich i 
opracowań 

Referat, prezentacja  Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Obecność na zajęciach i napisana praca dyplomowa 

20% - Obecność na zajęciach 

80% - Praca dyplomowa 

= 100% oceny 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 
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Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

140 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów 

Literatura uzupełniająca 

Podawana na bieżąco. W zależności od podejmowanych tematów prac dyplomowych 

 

 


