
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Literatura staropolska 

rok I, studia magisterskie, semestr I-II  

rok II, studia magisterskie, semestr III-IV 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Napisanie i zredagowanie pracy magisterskiej 

2. Pogłębienie wiedzy z zakresu historii literatury staropolskiej 

3. Kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i wypowiedzi pisemnej na wybrany temat literacki 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Sprawność w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie 

2. Dobra znajomość literatury staropolskiej w zakresie przewidzianym programem studiów polonistycznych I 

stopnia 

3. Zainteresowanie problematyką kultury dawnej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

  

K  W10 

Student: 

- zapoznał się z najnowszą metodyką i metodologią dotyczącą prowadzenia badań 

naukowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania tej wiedzy dla dziedziny 

prowadzonych badań; poznał kryteria doboru źródeł; zasady przeprowadzania kwerendy 

oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; zasady pisania i redakcji pracy 

naukowej, zasady rozwiązywania problemów naukowych 

K  W11 - zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej 

K  W02 - ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów; zna historię pojęcia 

kultury i jej dziedziny; nauki zajmujące się kulturą; elementy kultury (wartość, wzory, 

stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit: poetycki, reklamowy, 

tożsamościowy, polityczny); relacje między kulturą i religią; rozumie interkulturowość i 

multikulturalizm 

K_U03 - ma umiejętność właściwej i świadomej poprawy tekstów własnych i cudzych  

K_U05 - rozwinął sprawność myślenia teoretycznego 

K_U06 - ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego  

K_U07 - potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować potrzebne materiały  

K_U08 - potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać 

pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, 

syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i 

ocenić badane zagadnienie  

K_K01 - ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk 

godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej  

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  

K_K03 - własną pracą inicjuje nowe obszary badawcze, potrafi organizować pracę innych, jest 

skłonny do prowadzenia dialogu  

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – seminarium (S) Liczba godzin 
K1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium 2 

K2. Zasady wyboru tematu – metoda, przykłady. Zasady konstruowania bibliografii. 6 

K3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja. 8 

K4. Analiza tekstów literackich na wybranych przykładach 20 

K5. Analiza literatury naukowej na wybranych przykładach 20 



K6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja  24 

K7. Ocena stanu zaawansowania prac magisterskich studentów roku I 20 

K8. Ocena całości zredagowanych prac magisterskich studentów roku II 20 

Suma godzin 120 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer 

3. Kserokopiarka 

4. Rzutnik multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

F1 ocena frekwencji 

F2 ocena aktywności 

P1 ocena zaawansowania pracy magisterskiej (po każdym semestrze) 

P2 ocena całości pracy magisterskiej  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 120 

Przygotowanie się do zajęć, napisanie pracy  720 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 60 

SUMA 900 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
36 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 

 

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001 

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2000 

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1995. 

Cz. Hernas, Barok, Warszawa  2006. 

Slownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

A. Dąbrówka, Średniowiecze, Warszawa 2007 

A. Karpiński, Renesans, Warszawa 2007 

A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski. Między Europą a Sarmacją, Warszawa 2009-2011 

 

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

prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, mirhan@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 

Zaliczenie podpisem 

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

Seminarium magisterskie z literatury staropolskiej trwa dwa lata, a biorą w nim udział studenci I i II roku studiów 

II stopnia. Jego celem jest moderowanie samodzielnej pracy badawczej studenta, mającej zmierzać do napisania i  

zredagowania pracy magisterskiej. Promotor czuwa nad wyborem tematu, poprawnością struktury pracy, założeń 

metodologicznych, doborem bibliografii oraz kontroluje postępy studenta. W toku zajęć studenci uczą się też 

prowadzenia dyskusji naukowej oraz korygowania prac własnych i cudzych. 



 

 


