
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Teoria literatury 

I rok studiów, studia magisterskie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Wprowadzenie w ogólne zagadnienia teoretycznoliterackie, przekraczające zakres poetyki 

2. Rozwinięcie sprawności myślenia teoretycznego 

3. Zapoznanie z podstawowymi kierunkami w badaniach literackich 

4. Wprowadzenie nomenklatury teoretycznoliterackiej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość pojęć z dziedziny poetyki 

2. Elementarna znajomość pojęć i doktryn filozoficznych 

3. Znajomość historii literatury polskiej na poziomie studiów licencjackich 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W06 zna ogólne zagadnienia teoretycznoliterackie, przekraczające zakres poetyki 
K_W08 zna problematykę teoretyczną i metodologiczną głównych kierunków w badaniach 

literackich, w tym: dekonstrukcjonizm, nowy historycyzm i poetykę kulturową, feminizm, 
teorię gender, teorię „queer”, postkolonializm i multikulturalizm, ujmowaną w kontekstach: 
filozoficznym, historycznym, ideologicznym i politycznym 

K_W09 opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz zapoznał 
się z ich operacyjnością wobec tekstów literackich i użytkowych 

K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego 
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego 
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę 

samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro 
wspólne 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – ćwiczenia 
Liczba 

godzin 
Bloki tematyczne: 

1. Co to jest teoria literatury? 

 

4 

2. Modele dzieła literackiego 6 

3. Literatura a rzeczywistość pozaliteracka 12 

4. Problem znaczenia i teoria interpretacji dzieła literackiego 8 

5. Wartościowanie dzieła literackiego 8 

6. Sacrum w literaturze 6 

7. Proces historycznoliteracki 4 

8. Czym jest literatura (poezja)? 12 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. tablica i kreda gipsowa (ew. tablica suchościeralna i mazaki) 

2. materiały drukowane 

3. projektor multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

aktywność na zajęciach  

kolokwium semestralne 



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć 45 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 15 

SUMA 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 
  

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 

1. J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998. 

2. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2005. 

3. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. 

4. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 

2006. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Problemy teorii literatury, seria 1-4, Wrocław 1987-1998. 

2. Teoria badań literackich w Polsce, tom 1-2, Kraków 1960.  

3. Teoria badań literackich za granicą, tom 1-5, Kraków 1965-1980. 

4. Współczesna teoria badań literackich za granicą, tom 1-4, Kraków 1970-1996. 

5. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1997. 

6. M. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Wrocław 1979. 

7. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006. 

8. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 

2002. 

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

prof. Edward Fiała, dr Jarosław Borowski, dr Ireneusz Piekarski; teorlit@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Nie zna dziedzin 

literaturoznawstwa i 

pojęć teoretycznych;  

posiadana wiedza nie 

wystarczy na 

zdobycie 51% 

punktów na 

egzaminie 

Zna podstawowe 

dziedziny 

literaturoznawstwa, 

ma pewną orientację 

z zakresu pojęć 

teoretycznych; zna 

najważniejszych 

teoretyków literatury 

Dobrze zna dziedziny 

literaturoznawstwa; 

zna teoretyków 

literatury; zna 

kluczowe pojęcia z 

zakresu 

literaturoznawstwa 

Bardzo dobrze zna 

dziedziny 

literaturoznawstwa; zna 

teoretyków literatury; 

doskonale zna pojęcia z 

zakresu wszystkich 

omówionych dziedzin 

literaturoznawstwa 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie umie 

scharakteryzować 

dziedzin 

literaturoznawstwa; 

nie umie zdefiniować 

podstawowych pojęć; 

nie umie omówić 

modeli dzieła 

literackiego; nie umie 

wskazać 

podobieństw/różnic 

między kierunkami w 

badaniach literackich; 

posiadane 

umiejętności nie 

wystarczą, by zdobyć 

51% punktów na 

egzaminie 

Umie wskazać 

obszary badań 

teoretycznych; umie 

zdefiniować 

podstawowe pojęcia 

teoretycznoliterackie;  

ma trudności z 

charakterystyką 

głównych nurtów w 

badaniach literackich 

Potrafi wskazać i 

zdefiniować gałęzie 

literaturoznawstwa; 

umie bezbłędnie 

zdefiniować terminy; 

umie 

scharakteryzować 

główne nurty w 

badaniach 

literackich; potrafi 

zastosować wiedzę 

teoretyczną w 

praktyce 

Zna i definiuje 

dziedziny badań 

teoretycznych;  

umie bezbłędnie 

zdefiniować terminy i 

podać adekwatne 

przykłady omawianych 

zjawisk; wykazuje się 

sprawnością myślenia 

teoretycznego i 

krytyczną postawą 

wobec różnych 

koncepcji teoretycznych 
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Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy; 

nie rozumie 

związków teorii 

literatury z jej 

zastosowaniem. 

Nie widzi potrzeby 

ciągłego zdobywania 

i pogłębiania wiedzy 

Zauważa 

konieczność i 

przejawia chęć do 

pogłębionych 

studiów 

Zauważa konieczność i 

przejawia chęć do 

pogłębionych studiów; 

logicznie łączy 

wiadomości 

teoretycznoliterackie, 

hisorycznoliterackie i 

kulturowe 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 


