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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i 

artystycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The selected issues from literary and artistic 

criticism 

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 dr hab. Małgorzata Król 

 

Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS 

Wykład 20 1 2 

konwersatorium   

Ćwiczenia   

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne zgodne z profilem studiów I stopnia filologii polskiej w zakresie 

specjalizacji krytyka literacka i artystyczna; pogłębione zainteresowania 

indywidualne 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu historii krytyki literackiej 

C2 – przybliżenie ważnych dyskursów krytycznoliterackich 
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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 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu krytyki literackiej 

i artystycznej w humanistyce oraz jej specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej 

S2_W01 

W_02 Zna elementarną terminologię z zakresu krytyki literackiej i 

artystycznej 

S2_W02 

W_03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorię i 

metodologię z zakresu krytyki literackiej i artystycznej 

S2_W03 

W_04 Ma podstawową wiedzę na temat kształtowania się krytyki 

literackiej i artystycznej i zna jej historyczne uwarunkowania i 

determinanty rozwoju 

S2_W04 

W_05 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach badawczych i 

szkołach krytycznej analizy tekstu literackiego oraz innych 

wytworów kultury: sztuki, teatru, filmu, muzyki 

S2_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wyszukać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informacje z zakresu krytyki literackiej i artystycznej 

i na tej podstawie formułować własne sądy krytyczne  

S2_U1 

U_02 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

umiejętności krytyczne kierując się wskazówkami opiekuna 

naukowego 

S2_U3 

U_03 Potrafi zanalizować podstawowe cechy metody badawczej 

najważniejszych krytyków literackich i artystycznych 

S2_U5 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą 

krytyka literackiego i krytyka artystycznego 

S2_K03 

K_02 Ma świadomość uczestnictwa w kształtowaniu świadomości 

krytycznoliterackiej i artystycznej 

S2_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład obejmujący następujące zagadnienia m.in.: Historia teoretycznej, krytycznej i poetyckiej 

refleksji nad sztuką – wprowadzenie, greckie i rzymskie początki, poezja jako sztuka, Horacy jako 

krytyk literacki, Petrarka i Boccaccio o poezji, epos, czyli poezja doskonała; początki doktryny 

klasycznej, Starożytnicy i nowożytnicy, krytyka romantyczna i pozytywistyczna 

 

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 praca pisemna kolokwium 

W_02 wykład konwersatoryjny praca pisemna kolokwium 

W_03 wykład konwersatoryjny praca pisemna kolokwium 

W_04 wykład konwersatoryjny praca pisemna kolokwium 

W_05 wykład konwersatoryjny praca pisemna kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI    

U_01 analiza dzieła sztuki/tekstu  praca pisemna oceniona praca pisemna 

U_02 analiza dzieła sztuki/tekstu  praca pisemna oceniona praca pisemna 

U_03 analiza dzieła sztuki/tekstu  praca pisemna oceniona praca pisemna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja obserwacja arkusz obserwacji 
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Kryteria oceny, uwagi…  

Podstawą zaliczenia wykładu jest udział w zajęciach (70 %) oraz zaliczona praca pisemna (praca 

analityczna 30%). 

Brak zaliczenia: 

W – student nie zna podstawowych pojęć krytycznoliterackich 

U – nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce 

K – nie jest gotowy to samodzielnego tworzenia/prowadzenia dyskursu krytycznoliterackiego 

 

VI. Obciążenie pracą studenta 

 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 
20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 
10 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983;  

Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1982.  

M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et 

Homerus), przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954.  

Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500 – 1600, wybrał i opracował J. Białostocki, Warszawa 1985. 

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600 – 1700, wybrał i opracował J. Białostocki, 

Warszawa 1994.  

Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy 

francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, oprac. T. Kostkiewiczowa,  

Z. Goliński, Warszawa 1997; Oświeceni o literaturze, cz. 1. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800, 

oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1993-1995. 

Literatura uzupełniająca 

Podawana na bieżąco 

 

 


