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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Twórca, dzieło, wyobraźnia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Artist, Art and Imagination 

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 Barbara Niebelska-Rajca 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 IV 1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Wprowadzenie słuchaczy do podstawowych zagadnień estetyki i psychologii twórczości. 

2. Zapoznanie studentów z estetyką geniuszu i wyobraźni od starożytności po okres romantyzmu. 
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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 i rozumie problemy estetyczne wczesnonowożytnej 
i nowożytnej teorii twórczości związane z ideą wyobraźni; 
rozumie i rozpoznaje konteksty antyczne koncepcji 
nowożytnych. 

K_W18 

W_02 student rozumie przyczyny oraz charakter najważniejszych 
przemian w rozwoju myśli teoretycznoliterackiej i estetycznej. 

K_W21 

W_03 student zna terminologię z zakresu poetyki i estetyki 
historycznej; zna główne tendencje ewolucji teoretycznej 
refleksji nad psychologią twórczości od antyku do XIX w. 

K_W24 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student potrafi scharakteryzować przemiany 
wczesnonowożytnych i nowożytnych nurtów artystycznych i 
literackich uwzględniając kategorie geniuszu i wyobraźni; 
potrafi wskazać ciągłość idei wyobraźni w historii estetyki. 

K_U13 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład prezentuje ewolucję zagadnień z zakresu psychologii twórczości w teoretycznej refleksji 
europejskiej od antyku po estetykę romantyzmu akcentując kategorie geniuszu, natchnienia i 
wyobraźni.  Przedmiotem wykładu są następujące zagadnienia: 

1. Kategorie phantasia i imaginatio w antycznej doktrynie mimesis. 
2. Renesansowa recepcja i reinterpretacja średniowiecznych i 

starożytnych teorii natchnienia, geniuszu i wyobraźni. 
3. Ingenium w estetyce baroku. 
4. Imaginacja i rozum w estetycznej doktrynie oświeceniowego 

klasycyzmu. 
5. Pojęcie wyobraźni  w estetyce romantyzmu.  

 

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 wykład konwencjonalny kolokwium protokół 

W_02 wykład konwencjonalny; 
wykład problemowy 

kolokwium protokół 

W_03 wykład konwencjonalny; 
wykład problemowy 

kolokwium protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 studium przypadku (case 
study) 

kolokwium protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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25% - obecność na zajęciach; 75% - oceny z kolokwium. 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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tradycja krytycznoliteracka, przeł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2002. 

2. Cocking J.M.,  Imagination. A Study in a History of Ideas, London-
New York 1991. 

3. Engell J., The Creative Imagination. Enligtenment to Romanticism, 
Cambridge 1981. 
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Literacki” 63 (1972), z. 4. 

6. Tatarkiewicz W, Historia estetyki, t. III: Estetyka nowożytna 1400-
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Literatura uzupełniająca 

1. Bundy M.W., The Theory of Imagination in 
Classical and Medieval Thought, Urbana 
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2. Sheppard A., The Poetics of Phantasia, 
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