
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU 

I.   Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Historia i literatura Chin

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Chinese History and Literature
Kierunek studiów Sinologia
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  Dr Katarzyna Pejda

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin
 

semestr
 

Punkty ECTS
 

wykład

3

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium 30+30 V-VI

proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa

translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Podstawowe umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych, 
podstawowa znajomość historii i literatury Chin, pewne doświadczenie w 
zakresie analizy tekstów naukowych w języku polskim i w językach 
zachodnich.
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I.   Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy licencjackiej. Zasadniczo prace 
rozpatrują wybrane zagadnienia dotyczące historii i literatury Chin bez konieczności analizowania 
wielu chińskich tekstów klasycznych. Studenci wybierają temat i przedstawiają go prowadzącemu do 
zatwierdzenia. Prowadzący modyfikuje, lub uściśla temat, także pod kątem dostępnych materiałów.

C2 Pogłębienie znajomości chińskiej historii i literatury, zapoznanie się z problematyką metodologii 
badań sinologicznych i ich interdycyplinarności.
C3 Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium (tj. formułowania i 
korzystania z konstruktywnej krytyki), oraz pogłębienie technicznych (warsztatowych) umiejętności 
pisania prac naukowych (wybór tematu, przygotowanie projektu, wybór metody, gromadzenie 
bibliografii, sporządzanie przypisów, itd.) oraz przejrzystego, zwięzłego, logicznego i językowo 
poprawnego przedstawienia wyników badań.

I.    Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu kierunkowego
WIEDZA

W_01 Wymienia  opisuje procesy tworzenia się chińskiej 
państwowości oraz przemiany zachodzące w 
spoleczeństwie chińskim. Potrafi przeanalizować etapy 
rozwoju państwa I społeczeństwa chińskiego, w 
dziedzinie filozofii, prawa, piśmiennictwa oraz historii do
czasów współczesnych.

K_W01

W_02 Wyjaśnia ogólne zagadnienia dotyczące filozofii, 
literatury, etnologii i antropologii Chin oraz związaną 
z nimi typologię i terminologię; 

K_W02,

W_03 Wymienia podstawy prawne ochrony własności 
intelektualnej oraz etyki  w działalności zawodowej , 
rozumie czym jest plagiat. 

K_W04

W_04 Wyjaśnia podstawowe metody, etapy i elementy 
procesu badania naukowego, status sinologii i 
orientalistyki jako nauki. Umie zastosować metody 
badawcze emic i etic.

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i 

integruje informacje dotyczące konfucjańskiej i 
legistowskiej myśli polityczno-społecznej. Analizuje, 
objaśnia i interpretuje, a także umie zastosować w pracy 
właściwe fragmenty  tekstów źródłowych w języku 
chińskim.

 K_U01

U_02 Stosuje w mowie i piśmie wiedzę z zakresu kultury 
chińskiej, w tym filozofii, piśmiennictwa, historii, a także
posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac 
innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w 

K_U02, 
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zakresie tematyki seminarium. Dobiera również metody 
oraz konstruuje narzędzia badawcze pozwalające na 
rozwiązanie problemów w zakresie tematyki seminarium.

U_03 Student samodzielnie planuje i konsekwentnie 
realizuje własne cele badawcze, jest otwarty na nowe 
idee, nurty i odmienność kulturową. Zdobywa wiedzę 
i poszerza umiejętno-ści badawcze w zakresie 
tematyki seminarium oraz posługuje się 
podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi 
dla tematyki semina-rium.

 
K_U04 

U_04
Student przeprowadza krytyczną analizę i interpretację róż-
nych rodzajów wytworów kultury właściwych dla tematyki 
seminarium w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 
społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Samodzielne podejmuje decyzje naukowe,  umie 

krytycznie ocenić włanse działania  naukowo-
badawcze, a także uwzględnić i skomentować opinie 
wyrażone w tekstach badawczo-naukowych 
dotyczących przedmiotu jego pracy licencjackiej

K_K02

I.   Opis przedmiotu/ treści programowe

Celem przedmiotu jest napisanie pracy licencjackiej - zajęcia składają się z dwóch  części. 
W pierwszej części student zapoznaje się z formą pracy, tj. warsztatem naukowym, czyli:
- gromadzenie, ewaluacja i selekcja materiału
- sformułowanie tematu i tezy badawczej
- struktura pracy licencjackiej - od akapitu do pełnej pracy
- wykorzystanie źródeł (MLA, cytaty, przypisy, bibliografia, itd.)
W drugiej części student skupia się na stronie merytorycznej pracy. 
W drugim semestrze spotkania poświęcone są analizie projektów i prac pisanych przez 
uczestników seminarium oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo problemów 
dotyczących analizy lub interpretacji utworów związanych ze szczegółowymi tematami 
wybranymi przez uczestników seminarium.

I.    Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
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W_01 Praca z tekstem,
dyskusja, wykład 
konwersatoryjny

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją

W_02 Praca z tekstem,
dyskusja, wykład 
konwersatoryjny

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją

W_03 Praca z tekstem,
dyskusja, wykład 
konwersatoryjny

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją stacjonarnie
/ online

W_04 Praca z tekstem,
dyskusja, wykład 
konwersatoryjny

Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, pre-
zentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją stacjonarnie
/ online

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją stacjonarnie
/ online

U_02 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją stacjonarnie
/ online

U_03 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją stacjonarnie
/ online

U_04 Analiza tekstu, dyskusja Obserwacja, 
Monitorowanie i 
informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik z
prezentacją stacjonarnie
/ online

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Rozmowa   z

prowadzącym,  dyskusja
z  innymi  uczestnikami
seminarium

Obserwacja, Monitorowanie
i informacja zwrotna, 
prezentacja

Praca licencjacka, plik 
z prezentacją 
stacjonarnie / online

II.  Kryteria oceny, wagi…

Semestr zimowy: warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym jest uczestnictwo w
zajęciach oraz przygotowanie do nich poprzez lekturę zadanych tekstów. Ponadto zaliczenie
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otrzymuje student, który przedstawi na zajęciach temat pracy licencjackiej, jej dokładny plan i
wstępną bibliografię. Zaliczenia semestru I nie otrzyma student, który nie uczęszczał na ponad
50 procent zajęć.
Semestr  letni:  warunkiem  zaliczenia  przedmiotu  jest  napisanie  pracy  licencjackiej  według
przygotowanego przez porwadzącego harmonogramu.  Oprócz napisania  pracy każdy student
opracowuje  i  przedstawia  na  zajęciach  (w  formie  prezentacji)  dwa  zagadnienia  –  jedno
dotyczące literatury, drugie – dotyczące historii Chin.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta   30

I.    Literatura

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca
W zależności od opracowywanego tematu, literatura czytana przez studentów, konieczna do napisania
pracy licencjackiej.


