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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm -
współczesność)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Masterpieces of universal literature (positivism - 
modernity)

Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) studia I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Grzegorz Głąb

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 III 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów polonistyki z podstawowymi dziełami literatury 
powszechnej od pozytywizmu po współczesność, a także przybliżenie stosownych dla danej 
literatury kontekstów (filozoficznego, historycznego, społecznego). 
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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 wybrane dzieła literatury powszechnej od 

pozytywizmu po współczesność.
K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi wskazać i zinterpretować powiązania 

pomiędzy literaturą polską a literaturą powszechną różnych 
epok. 

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści i 

kształtowania sprawności samodzielnego formułowania opinii 
na temat literatury powszechnej. 

K_K01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Zajęcia poświęcone są literaturze powszechnej od II połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego. Wykład 
ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką owej literatury i wskazać najważniejsze dla niej 
kierunki inspiracji. W związku z analizą i interpretacją wybranych tekstów literackich omawiane będą
zagadnienia związane z dynamiką procesu historyczno-literackiego, a także podstawowe dla 
wskazanych epok konteksty. 

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 obserwacja karta zaliczeniowa

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 dyskusja obserwacja karta zaliczeniowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja obserwacja karta zaliczeniowa

VI. Kryteria oceny, wagi…

100% - uczestnictwo w zajęciach
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5
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