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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Teoria literatury 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literary theory 

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 Andrzej Tyszczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 
 
2 ECTS 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium 30 IV 

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 3 semestry studiów 

 

 

I. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu warsztatu polonistycznego oraz problematyki współczesnych badań 
literaturoznawczych  
C2 Wprowadzenie do metodologii i metodyki pisania pracy naukowej 
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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 
 
 
W_02 
 
 
 
W_03 
 
 
W_04 

Student zna podstawowe zasady analizy i interpretacji utworu 
literackiego  
 
Zna zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki – metajęzyk 
wersologii, stylistyki, teorii języka poetyckiego, semantyki 
literackiej, tematologii, kompozycji oraz genologii 
 
Orientuje się w głównych problemach współczesnej teorii 
literatury i metodologii badań literackich  
 
Zna podstawy własności intelektualnej 
  

K_W22  
 
 
K_W24  
 
 
 
K_W25  
 
 
K_W26   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
 
U_02 
 
 
U_03 

Student potrafi analizować i interpretować teksty literackie  
 
potrafi dokonać aktywnej i krytycznej lektury tekstów 
naukowych  
 
potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować 
potrzebne do pracy badawczej materiały, opanował zasady 
komponowania bibliografii oraz redakcji pracy naukowej  
 

K_U14  
 
K_U15  
 
 
K_U18  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student przejawia aktywność poznawczą i otwartość na 
rozmaite kierunki oraz sposoby analizy i interpretacji dzieła 
literackiego  
 
Rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz 
etos pracy naukowej 

K_K05  
 
 
 
K_K07  

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Literatura polska XX i XXI wieku; Poetyka,  pogranicza literatury; estetyka i aksjologia literacka 
krytyka literacka i artystyczna; metodologia badań literackich. Podejmowane będą również 
zagadnienia rozwijające zainteresowania uczestników 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_01 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja, zadanie Ocena zadania pisemnego 
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pisemne zaliczenie (karta) 

W_02 Analiza tekstu dyskusja Obserwacja Zaliczenie (karta) 

W_03 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja Zaliczenie(karta)  

W_04 Analiza tekstu  Zaliczenie(karta)  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja Zaliczenie (karta) 

U_02 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja Zaliczenie 

U_03 Analiza tekstu, dyskusja Zadanie pisemne  Ocena zadania, zaliczenie 
(karta) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Zaliczenie (karta)  

K_02 Dyskusja Obserwacja Zaliczenie (karta)  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowość w przygotowaniu zadawanych lektur i prac 

pisemnych. 60% obecność na zajęciach  40% zadania pisemne 

= 100% 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1967 (lub wyd. następne); 
A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Warszawa 1990 (i wyd. następne); D. Korwin-
Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. Kraków 2011; Słownik terminów literackich. Pod red. J 
Sławińskiego. Warszawa 1998  
J. Jura, Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007; A.S. Kornak, Konstruujemy i piszemy 
pracę dyplomową, Częstochowa 2004; R. Korzeniowski, Praca magisterska i licencjacka: poradnik 
metodyczny dla studentów, Białystok 2012; U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla 
humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, wstęp. W. Tygielski, Warszawa 2007; Prace licencjackie i 
magisterskie z poprzednich roczników; Wybrane studia pokazujące praktykę interpretacyjną i 
metodologię badań literackich. 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


