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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Polifonia kultury polskiej
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polyphony of Polish Culture
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. Joanna Michalczuk

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

ćwiczenia 15 II 1

Wymagania wstępne Zgodne  z  profilem  studiów  II  stopnia  filologii  polskiej  w  zakresie
specjalizacji antropologiczno-kulturowej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. Wprowadzenie w zagadnienia kulturowej polifoniczności i interdyscyplinarności.
2. Kształcenie umiejętności analizy, interpretacji i hierarchizacji różnych zjawisk i tekstów kultury.
3.  Kompetencje  w  zakresie  samodzielnej  oceny  zjawisk  i  tendencji  kształtujących  współczesną
kulturę.

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  niezbędny  kontekst  kulturowy  i  rozumie  jego

znaczenie dla studiów filologicznych.
K_W08

W_02 Wie, czym jest kultura, ma świadomość różnych jej dziedzin,
tendencji, komponentów, także wielu naukowych ujęć kultury.

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Umie  analizować  i  interpretować  różne  teksty  kultury,

wykazując  się  przy  tym  znajomością  teorii  i  słownictwa  z
zakresu kulturoznawstwa.

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Potrafi  oceniać  i  klasyfikować  główne  zjawiska,  tendencje,

prądy  intelektualne  kształtujące  współczesną  kulturę  w
zakresie wybranej dyscypliny. 

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Pojęcia  kulturowej  polifoniczności,  interdyscyplinarności,  intersemiotyczności,  komparatystyki
kulturowej;  tendencje  kultury  popularnej;  relacje  literatury  z  innymi  rodzajami  sztuk  na
przykładach, intermedialność, intermedialne uwikłania teatru, przestrzenie kultury wizualnej.
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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 praca z tekstem praca pisemna oceniona praca pisemna

W_02 dyskusja zaliczenie ustne karta zaliczeniowa
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 metoda projektu przygotowanie projektu karta oceny projektu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 metoda projektu
dyskusja

przygotowanie projektu
zaliczenie ustne

karta oceny projektu
karta zaliczeniowa

VI. Kryteria oceny, wagi

Obecność,  przygotowanie  do  zajęć  i  aktywny  udział  studenta  w zajęciach  (40%),  ocena  projektu
(60%).

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru, red. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2011.
Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
Intersemiotyczność  –  literatura  wobec  innych  sztuk (i  odwrotnie) ,  red.  S.  Balbus,  A.  Hejmej,  J.
Niedźwiedź, Kraków 2004.
Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980.
Literatura uzupełniająca
Antropologia kultury wizualnej.  Zagadnienia i  wybór tekstów,  oprac. I.  Kurz,  P.  Kwiatkowska, Ł.
Zaremba, Warszawa 2012.
Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
Nęcka A., Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku, Katowice 2015.
Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.


