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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Teoria literatury
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Literary Theory
Kierunek studiów Filolologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium
ćwiczenia 60 I, II
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Znajomość poetyki, historii literatury polskiej w zakresie podstawowym

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1: Zapoznać z problematyką teoretycznoliteracką przekraczającą zakres poetyki
C2: Rozwinąć sprawność myślenia teoretycznego
C3: Zapoznać z głównymi kierunkami w badaniach literackich
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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 po ukończeniu kursu zna główne kierunki w badaniach 

literackich i ich nastawienia teoretycznoliterackie
K_W01

W_02 Student odróżnia istotne pojęcia podstawowych dyskursów w 
badaniach literackich

K_W02

W_03 Student zna zagadnienia aksjologiczne, ontologiczne, 
metainterpretacyjne, relacje teorii literatury z filozofią, 
sztukami, historią, dotyczące procesu historycznoliterackiego

K_W03

W_04 Student zna główne nastawienia w teorii literatury, zwłaszcza w 
wieku XX i dynamikę ich przemian

K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi wykorzystać rozróżnienia i precyzacje 

terminologiczne w trakcie dyskusji i prac pisemnych
K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student odbiera lekcje krytycznego myślenia i jest gotów do 

krytycznej analizy i oceny innych wypowiedzi i dyskursów
K_K01

K_02 Student, ukończywszy kurs zajęć z teorii literatury, jest gotów 
do samodzielnej oceny wielu zjawisk kultury, jak i ma 
świadomość konieczności korzystania z dotychczasowych 
zasobów nauki.

K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Ćwiczenia obejmują następujące grupy zagadnień: 
1. Co to jest teoria literatury?, 
2. Modele dzieła literackiego, 
3. Problem znaczenia w dziele literackim, 
4. Literatura a rzeczywistość pozaliteracka, 
5. Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, 
6. Sacrum w literaturze, 
7. Proces historycznoliteracki, 
8. Czym jest literatura (poezja)?, 
9. Problematyka odbioru. 

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 Kolokwium/test/sprawdzian Uzupełnione 

kolokwium/egzamin
W_02 Dyskusja Kolokwium/test/sprawdzian Uzupełnione 

kolokwium/egzamin
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W03 Dyskusja Kolokwium/test/sprawdzian Uzupełnione 
kolokwium/egzamin

W_04 Dyskusja Kolokwium/test/sprawdzian Uzupełnione 
kolokwium/egzamin

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja Obserwacja Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Protokół
K_02 Dyskusja Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

obecność 30%

aktywność 20%

sprawdziany pisemne 50%
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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
Bibliografia podstawowa: 
- Problemy teorii literatury. Seria 1-4. Wrocław 1987-1998. 
- Teoria badań literackich w Polsce. Tom 1-2, Kraków 1960. 
- Teoria badań literackich za granicą. Tom 1-5, Kraków 1965-1980. 
- Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 1-4, Kraków 1970-1996. 
- H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1997. 
- M. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Wrocław 1979. 
- Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 2005. 
- A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006 
- Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006. 
- Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 
2006.
Szczegółowa bibliografia na stronie: https://www.kul.pl/teoria-literatury,art_26318.html
Literatura uzupełniająca
Szczegółowa bibliografia na stronie: https://www.kul.pl/teoria-literatury,art_26318.html
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