
KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie                           

(literaturoznawcze) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim               Scientific seminar 

Kierunek studiów                filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)                               II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)                stacjonarne 

Dyscyplina                literaturoznawstwo 

Język wykładowy                 język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

                Dr hab. Adam Fitas, prof. KUL 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład                                       38 = 8 (I) +10 (II) + 

20 (praca 

dyplomowa) 
konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium           60            III + IV 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia 

dyplomowa 

  

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne          Ukończenie pierwszego roku studiów magisterskich 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C  1. Przygotowanie pracy magisterskiej.                

C  2. Doskonalenie umiejętności czytania literatury i tekstów literaturoznawczych. 

C  3. Doskonalenie pisania prac naukowych oraz warsztatu literaturoznawczego. 

 

 



 

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

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

    W01 Student zna podstawowe kierunki w teorii literatury oraz 

metodologię badań literackich oraz ich aplikacje do tekstów 

literackich. 

            K_W01 

    W02 Student zna podstawowe terminy literaturoznawcze oraz dyskursy 

badawcze, potrafi je zreferować oraz pokazać ich związki z analizą 

i interpretacją tekstu literackiego. 

            K_W02 

                 

W03 

Student rozumie, na czym polega etyka pracy badacza 

naukowego oraz orientuje się w prawach autorskich i 

ochrony własności intelektualnej. 

     K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

            

U01 

Student potrafi sprawnie i płynnie wypowiadać się w 

mowie i w piśmie, zna specyfikę użycia poszczególnych 

elementów językowych i funkcjonalnego ich stosowania. 

 

       K_U05 

U02 Student radzi sobie z przygotowanie profesjonalnego tekstu 

mówionego i pisanego w zakresie literaturoznawstwa. Zna 

specyfikę spotkań naukowych oraz potrafi dostosować 

język komunikacji do różnych sytuacji odbiorczych. 

 

       K_U06 

 U03 Student zna i profesjonalnie wykorzystuje terminologię 

badawczą z zakresu literaturoznawstwa w języku polskim i 

języku obcym. 

        K_U07 

U04 Student umie zaplanować swoją pracę, rozłożyć ją na 

etapy, a kiedy trzeba, także zaplanować prace zespołu 

badawczego. 

 

            K_U08 

 U05 Student ma świadomość konieczności ciągłego 

samorozwoju i doskonalenia własnych umiejętności 

literaturoznawczych. Umie zaplanować własną karierę 

zawodową. 

     K_U09 

     U06 

   

Student potrafi samodzielnie zaplanować, sproblematyzować i 

przygotować pracę badawczą z zakresu literaturoznawstwa. Potrafi 

odpowiednio dobrać źródła, krytycznie je zinterpretować, wybrać 

adekwatne do przedmiotu metody badawcze, zastosować wszystkie 

elementy profesjonalnego warsztatu polonisty. 

               K_U10 

     U07 Student umie analizować skomplikowane teksty literackie i 

literaturoznawcze, a także krytycznie je czyta i ocenia. Potrafi 

konfrontować teksty językowe z innymi tekstami kultury. 

                K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

      K01 Student samodzielnie tworzy krótsze i dłuższe teksty naukowe 

literaturoznawcze, a także potrafi poruszać się w dyskursie 

krytycznoliterackim. Obydwa typy dyskursów potrafi czytać 

krytycznie i wyciągać z nich wnioski dla własnych prac.       

                K_K01 

      K02 Student umie krytycznie oceniać teksty z zakresu 

literaturoznawstwa tworzone w ramach różnych jego metodologii 

(dawnych i współczesnych). Swobodnie porusza się we 

współczesnym dyskursie literaturoznawczym. 

               K_K02 

K03 Student potrafi dostrzec zalety i wady tekstów swoich i cudzych, 

dyskutować o nich i w sposób kulturalny oceniać ich wartość 

literaturoznawczą i poprawność językową. 

                K_K03 



K04 Student potrafi aplikować zdobytą wiedzę do rozwiązywania 

problemów teoretycznych i praktycznych w życiu. 
               K_K04 

            

K05 

Student  jest przygotowany do pełnienia funkcji humanisty, 

zwracania uwagi na główne problemy aksjologiczne 

człowieka, a zwłaszcza do wychowywania przez literaturę 

(kulturę).       

          K_K05 

  K06 Student potrafi podjąć i rozwiązać nowy problem 

badawczy oraz zainicjować całe pole badawcze w zakresie 

literaturoznawstwa. 

           K_K07 

             

K07 

Student umie zaplanować swoje działania, a zwłaszcza 

pracę badawczą, dostosowując do tych planów posiadane 

środki finansowe, własne kompetencje i czas pracy. 

             K_K08 

              

K08 

Student szanuje swoją pracę i innych, ocenia je na 

podstawie zgodności z prawdą. Jest rzetelny, sumienny i 

otwarty na argumenty. 

 

               K_K09 

  K09 Student korzysta z całego arsenału wiedzy 

literaturoznawczej i potrafi go funkcjonalnie wykorzystać 

zarówno w pracach teoretycznych, jak i w różnych 

praktykach komunikacyjnych. 

           K_K10 

  K10  Student jest aktywnym odbiorcą i nadawcą w życiu 

kulturalnym wspólnoty, w której żyje. 

           K_K11 

                                                                                                           

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Seminarium polega na dyskutowaniu własnych prac badawczych w celu podnoszenia ich 

poziomu i – finalnie – przygotowania pracy magisterskiej. Studenci przygotowują kolejne 

rozdziały swoich rozpraw, które dyskutowane są i krytycznie oceniane przez całą grupę 

seminaryjną i prowadzącego zajęcia. Dyskusja i oceny służą wzbogaceniu świadomości 

warsztatowej przyszłego mgra filologii polskiej, skorygowaniu błędów i wsparciu talentów 

w rozumieniu literatury oraz profesjonalnych tekstów na jej temat. Materiałem 

egzemplifikacyjnym jest literatura podmiotowa i przedmiotowa  związana z tematami prac 

dyplomowych poszczególnych uczestników seminarium. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 
Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 
Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

W01, 

W02, 

W03 

Praca z tekstem 

Praca badawcza pod 

kierunkiem (praca 

seminaryjna) 

Dyskusja 

              

          Zaliczenie         Praca magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 

 U01- 

U07 

          

Praca badawcza pod 

kierunkiem (praca 

seminaryjna) 

 Dyskusja 

            Zaliczenie  Praca magisterska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01-

K10  

             Dyskusja 

               

             Zaliczenie   Praca magisterska 

                                



                                                                               

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 30% - obecność studenta na zajęciach 

 70% - przygotowanie pracy magisterskiej 

 = 100%  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

                   60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

                   60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, wstęp W. 

Tygielski, Warszawa 2008. Prace członków seminarium. 

Literatura uzupełniająca (wybór) 

Wybrane prace magisterskie i artykuły badawcze prezentujące różne metodologie 

literaturoznawcze. 

 

 


