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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Mistrzowie dramatu i teatru XIX w.
Nazwa przedmiotu w języku angielskim The masters of drama and theatre in the 

19th century
Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) stopień I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

dr Agnieszka Jarosz 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

konwersatorium 30 6 2

Wymagania 
wstępne

Ogólna wiedza z zakresu dramatu i teatru. 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Znajomość najważniejszych dzieł dramatu i teatru. 

C2. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru kultury teatralnej.

C3. Zdobywanie kompetencji w zakresie analizy i interpretacji dzieł dramatu i teatru. 
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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 świat idei, estetyki i pojęć kultury XIX wieku

(główne  dziewiętnastowieczne  nurty  i  idee,  prądy
literackie  i  filozoficzne,  konwencje  teatralne  oraz
uwarunkowania kulturowe). 

K_W18

W_02 Student  zna  najważniejszych  twórców  europejskich
dziewiętnastowiecznego  dramatu  i  teatru,  ich
reprezentatywne teksty oraz literaturę przedmiotu z nimi
związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie). 

K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student  potrafi  operować  wiedzą  w  odniesieniu  do

konkretnych  dzieł  dramatu  i  teatru
dziewiętnastowiecznego. 

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student ma kompetencje do odbioru różnych przekazów

kulturowych  i  rozpoznawania  w  nich  śladów  tradycji
romantycznej. 

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Analiza  i  interpretacja  wybitnych  dzieł  dramatycznych  oraz  inscenizacji  XIX-wiecznych,
prezentowanych  w  kontekście  idei,  prądów  literackich,  konwencji  teatralnych  i
uwarunkowań  kulturowych.  Wybór  zagadnień  proponowanych  na  zajęciach  studenci
otrzymują na początku kursu. 

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
W_02

wykład konwersatoryjny
z wykorzystaniem 
technik multimedialnych

sprawdzian ustny lub 
pisemny

karta zaliczeniowa

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 analiza tekstu analiza 

dzieła sztuki referat/prezentacja karta oceny prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja zaliczenie ustne karta zliczeniowa

VI. Kryteria oceny:
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40% - obecność i aktywność studenta na zajęciach
30% - sprawdzian ustny lub pisemny
30% - prezentacja/ praca pisemna
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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
A.  Kowalczykowa,  Dramat i  teatr  romantyczny,  Warszawa 1997;  Manifesty  romantyzmu
1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja,  wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa
1995;  Od  Arystotelesa  do  Goethego.  Poetyki,  manifesty,  komentarze,  red.  E.  Udalska,
Warszawa 1989;  M. Berchold,  Historia teatru,  Warszawa 1980;  Historia  teatru,  red.  J.R.
Brown,  Warszawa  2007;  A.  Nicoll,  Dzieje  dramatu  od  Ajschylosa  do  Anouilha,  tłum.  H.
Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1962; A. Nicol, Dzieje teatru, tłum.
A. Dębnicki, Warszawa 1977. 

Literatura uzupełniająca
Wybrane  teksty  dramatyczne  oraz  szczegółowa  literatura  przedmiotu,  poszerzająca
proponowaną tematykę i zainteresowania uczestników zajęć.


