
Załącznik nr 5

KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Sąsiedzi
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Neighbors

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 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 20 V
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Zapoznanie z kategorią literatury popularnonaukowej we współczesnych realiach kulturowych. 
C2.  Wypracowanie  narzędzi  opisu  krytycznoliterackiego  w  odniesieniu  do  literatury
popularnonaukowej. 
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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 wiedzę na temat kształtowania się krytyki literackiej, 

zna jej historyczne przemiany
S2_W05

W_02 Student rozumie podstawowe metody analizy krytycznej tekstu S2_W08
W_03 Zna podstawowe wyznaczniki dobrej wypowiedzi krytycznej 

zarówno ustnej jak i pisemnej
S2_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student wyszukuje, analizuje informacje z zakresu krytyki 

literackiej i na tej podstawie buduje własne sądy
S2_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z rozmaitych jego 

form i propozycji
S2_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Sąsiedztwo  tzw.  „literatury  wysokiej”  –  kryteria  wartościowania  w  literaturoznawstwie
współczesnym.

2. Literatura popularnonaukowa w dzisiejszym świecie – analiza potrzeb rynku.
3. Literatura popularnonaukowa i jej odbiorcy.
4. Jak i dlaczego popularyzować naukę? 
5. Kryteria odbioru i oceny literatury popularnonaukowej. 
6. Literatura popularnonaukowa a inne formy popularyzacji nauki.
7. Przykłady literatury popularnonaukowej – omówienie wybranych dzieł  raz z przykładami ich 

recepcji w mediach (periodyki naukowe, media elektroniczne, internet i facebook etc.)

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 dyskusja obserwacja protokół obserwacji
W_02 praca w grupie/dyskusja obserwacja protokół obserwacji
W_03 praca z tekstem praca pisemna oceniona praca pisemna

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 praca z tekstem praca pisemna oceniona praca pisemna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja obserwacja Protokół obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi…

5% - obecność na zajęciach; 
45% - aktywność na zajęciach; 
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50% - ocena prac pisemnych; 

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 20

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VII. Literatura

Literatura podstawowa
1. Anne Sverdrup-Thygedson, Terra insecta. Planeta owadów, przeł. W. Biliński, Kraków 2019.
2. Dean Buonomano,  Mózg władca czasu.  Dlaczego dzień  może  być  krótszy  niż  godzina,  a

minuta dłuższa od dnia, przeł. A. Tuz, warszawa 2019 
3. Peter Frankopan, Jedwabne szlaki. Nowa historia świata, przeł. Sz. Żuchowski, P. Tarczyński,

Warszawa 2018
4. Jennifer Ackerman, Geniusz ptaków, przeł. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2017. 
5. Rodney Castleden, Król Artur. Prawda ukryta w legendzie, przeł. F. Tryl, Kraków 2017. 
6. Robin Dunbar, Plotki, pchły a ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, Warszawa 2009.
7. Robin Dunbar,  Ilu  przyjaciół  potrzebuje człowiek.  Liczba Dunbara i  inne wybryki  ewolucji ,

przeł. D. Cieśla- Szymańska, Kraków 2010.
8.  Javier Sierra,  Mistrz z Prado, przeł. K. Jaszecka, Katowice 2014. 

Literatura uzupełniająca
1. https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30375%2Cpopularyzacja-nauki-jesli-nie-  

opowiesc-co.html
2. https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2001/04/artykuly/22-  

popularyzacja_nauki_na_ocenzurowanym.htm
3. http://fundacjaeuklidesa.org/o-fundacji/  
4. https://www.cpn.polsl.pl/o-cpn/  
5. Joanna Papuzińska, Literatura popularnonaukowa, Warszawa 1978.
6. Bogumiła Staniów, Funkcje form metatekstowych w książkach popularnonaukowych dla 

dzieci i młodzieży (1945–2010), Wrocław 2012.
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