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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu W kręgu romantycznej wyobraźni  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim In the circle of romantic imagination 

Kierunek studiów  Filologia Polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Dariusz Seweryn 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 30 V 2 

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza na temat literatury i kultury romantyzmu. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - nabycie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat literatury , kultury i sztuki romantycznej  

C2 - utrwalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych w odniesieniu do tekstów kultury 
pierwszej połowy XIX wieku 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 student ma wiedzę na temat najważniejszych twórców 
literatury, kultury i sztuki romantyzmu polskiego, ich dzieł oraz 
reprezentatywnej literatury przedmiotu im poświęconej 

KW_19 

W_02 student zna podstawowe (wybrane) dzieła literackie, plastyczne 
i muzyczne romantyzmu zachodnioeuropejskiego   

KW_18 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student potrafi rozpoznać tekst kultury powstały w okresie 
romantyzmu oraz ocenić jego wartość artystyczną      

K_U13 

U_02 student potrafi dokonać fachowej analizy i interpretacji tekstu 
kultury powstałego w epoce romantyzmu 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_02 student ma uznanie dla rangi epoki romantyzmu w historii 
literatury i kultury  

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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1. Romantyzm jako przełom antylatynistyczny - przesłanki, tradycje i efekty kulturowe 
2. Restytucja przeszłości - romantyczny mediewizm w kontekście współczesnej neokomparatystyki 

mitologicznej 
3. Romantyczny folkloryzm - stylizacja vs izomorfizm struktur 

- przyczyny i uwarunkowania napięć między kulturą wysoką a folklorem 
- "swojskie" vs "niesamowite" - współczesne konceptualizacje etno-antropologiczne w aplikacji do 

tekstów romantycznych  

 

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 konwersatoryjny referat plik z referatem 

W_02 wykład konwersatoryjny referat plik z referatem 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja obserwacja raport z obserwacji  

U_02 analiza dzieła sztuki referat plik z referatem 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja raport z obserwacji  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Przygotowywanie się i aktywne uczestnictwo w zajęciach. [50%] 
2. Przedstawienie referatu. [50%] 
 

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 

 Podmiotowa:  
S. Goszczyński, Zamek kaniowski, oprac. H. Krukowska, Białystok 2002.  
J. Macpherson, Pieśni Osjana, tłum. S. Goszczyński, Kraków 2002. 
A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, oprac. R. Przybylski, Warszawa 1976. 
A. Mickiewicz, Sonety krymskie; Dziady cz. III; Ucieczka; Lilije, [w:] tenże, Dzieła. Wydanie 
Rocznicowe, red. J. Z. Nowak i in. [odpowiednie tomy] 
J. Słowacki, Lilla Weneda, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, t. IV, Wrocław 1953.  
 
Przedmiotowa: 
M. Janion, Estetyka średniowiecznej Północy, [w:] Problemy polskiego romantyzmu, seria III, 
Wrocław 1981. 
M. Janion, Panna i miłość szalona, [w:] tejże, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006.  
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L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986. 
P. Zając, O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych, Kraków 2004. 

Literatura uzupełniająca 

Podmiotowa: 
S. T. Coleridge,  The Rime of the Ancient Mariner, [in] W. Wordsworth, S.R. Coleridge, Lyrical ballads 
[dowolne wydanie]   
J. G. Herder, Wyjątki z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów, [w:] tenże, Wybór pism, tłum. i 
oprać. T. Namowicz, Wrocław 1987. 
M. K. Wójcicki, Klechdy: starożytne podania i powieści ludowe, Kraków 1910. 
 
Przedmiotowa: 
E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 2009. 
J. Puhvel, Comparative Mythology, London 1987. 
J. F. Nagy, Observations on Ossianesque in Medieval Irish Literature and Modern Irish Folklore, “The 
Journal of American Folklore” 2001, no. 454. 
M. L. West, Indo-European Poetry and Myth, Oxford 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


