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III ROK 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

1. LITERATURA WSPÓŁCZESNA OD 1939 R. (WYKŁAD) 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Literatura współczesna od 1939 r. 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.2 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze polskiej po 

roku 1939 w jej związkach z przemianami historycznymi, 
społecznymi, światopoglądowymi i estetycznymi (FP1P_W04, 
FP1P_W05); 

− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
(FP1P_U01); 

− umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe (FP1P_U04); 
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− umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułować wnioski (FP1P_U14); 

− ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01); 

− organizuje własny proces uczenia się zgodnie z przepisami prawa 
oraz zasadami etycznymi obowiązującymi i akceptowanymi we 
wspólnocie akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- 
i wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności na 
takich samych zasadach (FP1P_K09); 

− wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej 
i kulturowej (FP1P_K12); 

− ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
– wykład problemowy z elementami wykładu konwersatoryjnego; 
– prezentacja audiowizualna; 
– konsultacje indywidualne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− prace pisemne po semestrze 5 (oceniane zgodnie z kryteriami 
zaliczenia i oceniania pracy pisemnej przyjętymi w ZFP); 

− egzamin ustny (zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność 
językowa; kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi 
ustnej przyjętymi w ZFP). 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
− zaliczenie bez oceny po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia:  
− uczestniczenie studenta w wykładach oraz pisemne prace roczne. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wykład ma charakter autorski, zakłada poznanie najważniejszych dzieł 
i zjawisk literatury polskiej po roku 1939, tych zwłaszcza, których 
rozumienie wymaga pogłębionych kwalifikacji. Szczególny nacisk 
kładzie się na interpretację tekstów oraz dobór zróżnicowanych 
kontekstów lekturowych. Ostatecznym celem pozostaje samodzielna 
ocena wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Tematyka ogólna wykładu: 
Literatura w kraju i na emigracji. 
Periodyzacja rozwoju literatury współczesnej w kraju. 
Okres wojny i okupacji. 
Okres powojnia (1945-1948). 
Literatura okresu realizmu socjalistycznego (1949-1955). 
Przełom październikowy, pokolenie „Współczesności”. 
Literatura w l. 1956-1980, nurt oficjalny i nieoficjalny (literatura 
drugiego obiegu). 
Poezja polska: 
– w l. 1980-1981 oraz w l. 1981-1989; 
– literatura III Rzeczpospolitej. 
Debiuty poetyckie w l. 1980-1989. 
Literatura po przełomie 1989 roku. 
Przemiany prozy XX wieku. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Lektury obowiązkowe 

Liryka (w dowolnych wydaniach wierszy wybranych autorów 
wskazanych poniżej): 
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1. Krzysztof K. Baczyński; 
2. Tadeusz Gajcy; 
3. Tadeusz Różewicz; 
4. Wisława Szymborska; 
5. Czesław Miłosz; 
6. Konstanty I. Gałczyński; 
7. Tadeusz Nowak; 
8. Zbigniew Herbert; 
9. Andrzej Bursa; 
10. Halina Poświatowska; 
11. Stanisław Grochowiak; 
12. Jerzy Harasymowicz; 
13. Miron Białoszewski; 
14. Rafał Wojaczek; 
15. Stanisław Barańczak; 
16. Julian Kornhauser; 
17. Adam Zagajewski; 
18. Ryszard Krynicki; 
19. Ewa Lipska; 
20. Ks. Jan Twardowski; 
21. Marcin Świetlicki; 
22. Marcin Baran; 
23. Krzysztof Koehler. 

Proza (wydania dowolne): 
1. Tadeusz Borowski, Opowiadania; 
2. Zofia Nałkowska, Medaliony; 
3. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; 
4. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża i inne opowiadania; 
5. Czesław Miłosz, Zniewolony umysł; 
6. Jacek Trznadel, Hańba domowa; 
7. Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię; 
8. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa; 
9. Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach i inne opowiadania; 
10. Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk; Dzienniki (fragmenty); 
11. Stanisław Lem, Solaris; 
12. Ryszard Kapuściński, Cesarz; 
13. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg; 
14. Paweł Huelle, Weiser Dawidek; 
15. Stefan Chwin, Hanemann; 
16. Andrzej Stasiuk, Biały kruk (lub Jadąc do Babadag); 
17. Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (lub Dom dzienny, dom 

nocny). 

Dramat (wydania dowolne): 
1. Jerzy Szaniawski, Dwa teatry; 
2. Sławomir Mrożek, Emigranci; Tango; 
3. Tadeusz Różewicz, Kartoteka. 

Literatura światowa (wydania dowolne): 
1. Albert Camus, Dżuma; 
2. George Orwell, Folwark zwierzęcy. 

Literatura podstawowa 

1. S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002. 
2. P. Czapliński, P. Śliwi ński, Literatura polska 1976-1996, Kraków 

1999. 
3. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, red. A. Galant 

i I. Iwasiów, Szczecin 2008. 
4. R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1992. 
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5. S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Literatura polska 1918-1975, t. 3: 1945-1975, cz. 1, Warszawa 
1996. 

2. E. Balcerzan, Poezja polska 1939-1965, cz. 1, Warszawa 1982; 
cz. 2, Warszawa 1988. 

3. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka [i in.], 
Wrocław 1992, wyd. 2, 1999. 

4. T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura 
polska 1944-1989, Warszawa 1997. 

5. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia 
o Gombrowiczu, Kraków 1994. 

6. J. Błoński, Witkacy, Kraków 2001. 
7. H. Gosk, Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej 

prozie polskiej o tematyce współczesnej: wybrane zagadnienia, 
Izabelin 2002. 

8. J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa, Kraków 2001. 
9. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka 

i L. Burska, Warszawa 1998. 
10. Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, red. 

S. Wysłouch, B. Przymuszała, Warszawa 2009. 
11. S. Burkot, Spotkanie z poezją współczesną, Warszawa 1977. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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1.1. LITERATURA WSPÓŁCZESNA OD 1939 R. (ĆWICZENIA) 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Literatura współczesna od 1939 r. 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.2 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze polskiej po 

roku 1939, zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W04); 
− umie interpretować wybrane zjawiska charakterystyczne dla okresu 

po 1939 roku w zróżnicowanych kontekstach (FP1P_W05);  
− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
(FP1P_U01); 

− doskonali umiejętność analizowania i interpretowania tekstów 
literackich powstałych po roku 1939 (FP1P_U01);   

− umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułować wnioski (FP1P_U14); 

− ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13); 

− jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 
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sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów 
(FP1P_K14). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− ćwiczenia praktyczne (analiza i interpretacja tekstów); 
− dyskusja; 
− elementy wykładu; 
− konsultacje indywidualne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− ocena aktywności na zajęciach (wykazanie się rozumieniem 
omawianych zagadnień oraz umiejętnością analizowania 
i interpretacji tekstów literackich; kryteria oceny zgodne 
z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP);  

− pisemny sprawdzian z umiejętności analizy i interpretacji tekstów 
literackich (oceniany zgodnie z kryteriami oceniania wypowiedzi 
pisemnej przyjętymi w ZFP); 

− referaty ustne / prezentacje audiowizualne (oceniane zgodnie 
z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP). 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach 

i referatów ustnych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia pozostają w ścisłym związku z wykładem z literatury 
współczesnej po roku 1939. Główną formą realizacyjną jest lektura 
(w całości lub we fragmentach) takich tekstów (artystycznych, 
krytycznych, literaturoznawczych), które pozwolą na zarysowanie 
istotnych zagadnień historycznoliterackich. Przygotowanie do ćwiczeń 
jest zarazem przygotowaniem do końcowego egzaminu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Tematyka ćwiczeń: 
− „Dwudziestoletni poeci Warszawy”: twórczość poległych z tzw. 

„pokolenia wojennego” – poezja K. K. Baczyńskiego, T. Gajcego; 
proza T. Gajcego. 

− „Życie na niby”: próby przemyślenia i opowiedzenia 
doświadczenia wojenno-okupacyjnego – proza 
M. Białoszewskiego. 

− „Zaraz po wojnie”: okres 1945-1949 – spór o kształt literatury 
lagrowej i łagrowej (T. Borowski, G. Herling-Grudziński). 

− „Jeden dzień w socrealizmie”: założenia ideologiczne 
i przykładowe realizacje socrealizmu, socrealizm jako przedmiot 
badań literaturoznawczych po roku 1990. 

− Poezja pokolenia „pryszczatych” (W Woroszylski, A. Mandalian, 
W. Wirpsza, A. Włodek, A. Braun). 

− Odwilż w Październiku: literatura okolic przełomu 1956 – poezja: 
debiuty spóźnione, tzw. pokolenie „Współczesności”, proza 
J. Andrzejewskiego, M. Hłaski. 

− Twórczość Gombrowicza. Rozrachunek z ustabilizowanymi 
wzorcami polskości w Trans-Atlantyku. 

− „Miłosz jak świat”: dzieło autora Trzech zim po roku 1939 – 
najważniejsze wiersze wojenne i powojenne, problem „formy 
bardziej pojemnej”, eseistyka. 

− „Świat nieprzedstawiony”: lata 1968-1970 i ich echa literackie – 
wczesne teksty krytyczne i wiersze kręgu Nowej Fali, problem 
„nowomowy” jako zjawiska językoznawczego, socjologicznego 
i jako wyzwania dla poezji. 
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− Ogólny pejzaż polskiej poezji w latach 1956-1989 – interpretacja 
i analiza wierszy wybitnych  poetów (W. Szymborska, 
T. Różewicz, Z. Herbert, S. Barańczak). 

− „Zwierciadło na gościńcu?”: ogólny pejzaż polskiej prozy w latach 
1956-1989, nurty, zjawiska, możliwe języki opisu 
literaturoznawczego – nowoczesna powieść historyczna: 
T. Parnicki; fantastyka i filozofia: S. Lem; strategia pastiszu: 
T. Konwicki. 

− „A scena po co jest?”: dramat i teatr polski w latach 1956-1989 – 
T. Różewicz; S. Mrożek. 

− „Raport z oblężonego Miasta?”: literatura i lata 80. – 
najsławniejsze wiersze epoki, Mała Apokalipsa i diagnoza 
T. Konwickiego, nowe tony w literaturze (wchodzenie 
tzw. „pokolenia „bruLionu”). 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

Teksty literackie (jeśli nie zaznaczono inaczej, obowiązuje wydanie 
dowolne) 

1. K. K. Baczyński, wybrane wiersze. 
2. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego. 
3. T. Borowski, opowiadania obozowe, [w:] tegoż, Utwory wybrane. 
4. J. Andrzejewski, Bramy raju. 
5. M. Hłasko, Opowiadania. 
6. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. 
7. Cz. Miłosz, wybrane wiersze, Traktat moralny; Traktat poetycki; 

Rodzinna Europa. 
8. Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze, 

red. T. Nyczek. 
9. Wybrane wiersze poetów polskich po roku 1945, m.in. 

J. Iwaszkiewicza, A. Wata, T. Różewicza, Z. Herberta, 
M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej, W. Wirpszy, 
T. Karpowicza, S. Grochowiaka, J. M. Rymkiewicza, 
R. Krynickiego, S. Barańczaka, A. Zagajewskiego, 
M. Świetlickiego, J. Polkowskiego.  

10. S. Lem, Solaris. 
11. T. Parnicki, Tylko Beatrycze. 
12. T. Konwicki, Bohiń; Mała Apokalipsa. 
13. T. Różewicz, Kartoteka. 
14. Z. Herbert, Drugi pokój, [w:] tegoż, Dramaty. 
15. S. Mrożek, Tango. 

Literatura uzupełniaj ąca (3 pozycje do wyboru) 

1. T. Gajcy, wybrane wiersze; poemat Do potomnego. 
2. J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię; Miazga. 
3. W. Gombrowicz, Pornografia; Operetka; Kosmos; Ślub; Dziennik 

1953-1956. 
4. Cz. Miłosz, Dolina Issy; Zniewolony umysł; Ziemia Ulro. 
5. Wybrane wiersze poetów polskich po roku 1945, m.in. 

K. Wierzyńskiego, A. Świrszczyńskiej, A. Międzyrzeckiego, 
J. Harasymowicza, J. Kornhausera, E. Lipskiej, J. Podsiadły. 

6. T. Różewicz, Do piachu. 
7. S. Grochowiak, Po tamtej stronie świec. 

Studenci winni korzystać z podręczników i literatury przedmiotu 
podanych w ogólnym spisie lektur obowiązującym uczestników 
wykładów z literatury współczesnej po roku 1939. 
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25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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2. LITERATURA POWSZECHNA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Literatura powszechna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.2 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

− znajomość historii literatury polskiej do 1989 r.;  
− znajomość dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych nurtów oraz 

szkół literackich;  
− wiedza z zakresu poetyki dzieła literackiego zgodna z kursem 

przewidzianym programem studiów licencjackich. 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− pogłębia wiedzę na temat najważniejszych nurtów w literaturze 

i sztuce II połowy XIX i XX w. (FP1P_W04); 
− porządkuje wiedzę na temat teoretyków i przedstawicieli 

poszczególnych nurtów, a także związków życia artystyczno- 
-literackiego z rozwojem nauki i techniki, sytuacjami politycznymi, 
ruchami społecznymi i szkołami filozoficznymi (FP1P_W04, 
FP1P_W05, FP1P_W14); 

− potrafi umiejscowić dany artefakt na mapie szkól i prądów 
literacko-artystycznych dwudziestowiecznej Europy (FP1P_W04, 
FP1P_W05, FP1P_W14); 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 
 Specjalności – animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska 

III rok 
Przedmioty kierunkowe 

 

 14 
 

− potrafi wskazać cechy prądów artystycznych w znanych sobie 
dziełach kultury (FP1P_U03); 

− potrafi rozpoznać cechy poszczególnych nurtów w najnowszych 
dziełach kultury, zwłaszcza zaś literatury (FP1P_U03);  

− w odbiorze dzieła kultury potrafi odróżnić cechy nowatorskie od 
biernego naśladownictwa (FP1P_U03); 

− potrafi rzeczowo bronić swego stanowiska w dyskusji na temat 
odbioru dzieł kultury (FP1P_U14); 

− potrafi sformułować swoją opinię w sposób przystępny, wyrażający 
postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej i kulturowej 
(FP1P_K12); 

− potrafi ułatwić odbiór dzieł kultury osobom nie posiadającym 
przygotowania humanistycznego (FP1P_K11, FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
− miniwykład; 
− praca w grupach: analiza i interpretacja wybranych dzieł 

literackich, dyskusja, prezentacje i minireferaty. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania efektów kształcenia:  
− indywidualna prezentacja wybranych problemów (nurtów lub szkół 

literackich) ukazująca rozumienie charakteryzowanych zjawisk;  
− udział w dyskusji podczas zajęć udowadniający umiejętność 

zastosowania nabytej wiedzy do analizy utworów literackich.  

Kryteria oceny efektów kształcenia: 
− merytoryczna ocena wypowiedzi – zarówno indywidualnych 

prezentacji, jak i udziału w dyskusji; ogólne zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia:  
− uzyskanie co najmniej 60% przy następujących składnikach oceny 

końcowej:  
25% – obecność na zajęciach;  
25% – aktywność na zajęciach;  
50% – indywidualna prezentacja wybranego zagadnienia. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

1. Realizm. 
2. Naturalizm. 
3. Ekspresjonizm.  
4. Realizm magiczny. 
5. Surrealizm. 
6. Modernizm (impresjonizm, symbolizm, dekadentyzm). 
7. Postmodernizm (cechy, geografia literacka, popkultura). 
8. Oniryzm. 
9. Egzystencjalizm (teatr absurdu). 
10. Feminizm. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Realizm: cechy charakterystyczne – mimetyzm, problematyka 
społeczna, aktualność tematów (Stendhal, H. Balzak, K. Dickens, 
L. Tołstoj); odmiany r.: r. wielki, r. dojrzały; kontynuacje: nowy r., 
socrealizm, r. magiczny; [lit. pol.: B. Prus, E. Orzeszkowa]. 

2. Naturalizm: cechy charakterystyczne – mimetyzm, dokumentalizm, 
turpizm; podłoże naukowe: determinizm, dziedziczność, 
ewolucjonizm; behawioryzm; społeczno-obyczajowa tematyka 
utworów (zainteresowanie proletariatem, biedotą, marginesem 
społecznym); teoretycy i przedstawiciele n.: G. Flaubert, J. i E. 
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Goncourtowie, E. Zola, G. de Maupassant; [lit. pol.: G. Zapolska, 
A. Sygietyński]. 

3. Ekspresjonizm: cechy charakterystyczne – subiektywizm, 
wyrazistość, dynamika, kontrast, wyolbrzymienie, karykatura, 
konflikt moralności z popędem; podłoże filozoficzne – pragmatyzm 
(W. James), dionizyjskość (F. Nietzsche), filozofia życia 
(H. Bergson), przykłady: poezji (G. Trakl); prozy (F. Werfel); 
dramatu (B. Brecht); korespondencje: e. w malarstwie – 
preekspresjoniści: V. van Gogh, E. Munch, P. Gauguin; 
ekspresjoniści: grupa „Die Brücke”; W. Kandinski; [lit. pol.: 
T. Miciński, S. Przybyszewski, W. Berent, S. I. Witkiewicz]. 

4. Realizm magiczny: cechy charakterystyczne – rzeczywistość 
a fikcja, koncepcja rzeczywistości poszerzonej (Nowy 
Obiektywizm), metafizyczna natura świata, współistnienie 
kronikarskiej faktografii z wyobraźnią przekształcającą rzeczy 
i zjawiska, dziwność, niezwykłość, nawiązanie do tradycji, legend 
i mitów; r.m. w literaturze europejskiej: F. Roh, G. Grass; 
r. m. w lit. latynoamerykańskiej: M. Asturias, J. Borges, G. García 
Márquez; r.m. w malarstwie: G. de Chirico; [lit. pol.: B. Schulz, 
B. Leśmian] 

5. Surrealizm: cechy charakterystyczne – alogiczność, świat 
przedstawiony jako pomieszanie jawy, snu, fantazji, halucynacji, 
groteskowe wizje, pismo automatyczne; podstawy filozoficzne: 
manifest teoretyczny (A. Breton); s. w sztuce (prekursor: H. Bosch, 
przedstawiciele: S. Dalí, G. de Chirico, M. Duchamp, J. Miró) 
i s. w literaturze (prekursor: Comte de Lautréamont, 
przedstawiciele: L. Aragon, P. Éluard, T. Tzara); zjawiska 
towarzyszące: hipnoza, mediumizm, psychoanaliza; [lit. pol.: 
J. Brzękowski, A. Ważyk, J. Czechowicz, K. I. Gałczyński]. 

6. Modernizm w sztuce i literaturze:  
6a.  Impresjonizm: cechy charakterystyczne – wrażeniowość, ulotność, 

nastrojowość, polisensoryczność; odkrycia naukowe (I. Newton: 
widmo światła białego; prawo równoczesnego kontrastu, rozwój 
fotografii); malarstwo i metoda dywizjonizmu (E. Manet, 
C. Monet, A. Renoir, E. Degas, A. Sisley) i. w literaturze – proza: 
subiektywizm, wielość punktów widzenia, strumień świadomości, 
„momentalność akcji” (M. Proust, V. Woolf, A. Czechow, 
I. Turgieniew); poezja: wrażeniowość, instrumentacja głoskowa 
(M. Maeterlinck, S. Mallarmé, P. Verlaine); i. w muzyce 
(C. Debussy); [lit. pol.: K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz]. 

6b.  Symbolizm: cechy charakterystyczne – pojęcie symbolu, idei, 
subiektywność, rytm, melodyka, synestezja, korespondencja sztuk; 
założenia filozoficzne: transcendentalność bytu, metafizyka 
w życiu indywidualnym i społecznym; sztuka i jej zadania 
(samodzielność dzieła sztuki); s. w literaturze (francuskiej: 
A. Rimbaud, P. Verlaine, S. Mallarmé, Ch. Baudelaire; rosyjskiej: 
A. Błok, A. Bieły; belgijskiej: M. Maeterlinck; s. w malarstwie 
(G. Moreau, A. Böcklin, prerafaelici, S. Wyspiański, 
J. Malczewski, W. Podkowiński): groza, erotyka, groteska, 
karykatura, motywy legendarne, mitologiczne; [lit. pol.: 
B. Leśmian, L. Staff, S. Wyspiański]. 

6c.  Dekadentyzm: cechy charakterystyczne – kryzys cywilizacji, 
zmierzch kultury, powtarzalność bytów i faktów, oczekiwanie 
katastrofy, egocentryzm, wyrafinowanie, atrofia uczuć, znudzenie, 
lęk, inercja, niemoc twórcza, nihilizm; „cyganeria artystyczna”, 
opozycja „artysta – filister”; podłoże filozoficzne 
(A. Schopenhauer, F. Nietzsche, N. Hartmann) prekursorzy: T. de 
Quincey; twórcy E. A. Poe, J. Keats, Ch. Baudelaire, P. Verlaine, 
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A. Rimbaud; [lit. pol.: H. Sienkiewicz, K. Przerwa-Tetmajer, 
A. Lange, S. Korab-Brzozowski, L. Staff S. Przybyszewski]. 

7a.  Postmodernizm: cechy charakterystyczne – autotematyzm, 
intertekstualnośćć, amimetyczność, ludyczność (K. Vonnegut, 
J. Kosiński); [ w lit. pol. również: M. Gretkowska, N. Goerke, 
M. Bieńczyk]. 

7b.  Postmodernizm: geografia literacka – p. anglo-amerykański 
(W. Faulkner, V. Woolf, J. Joyce, E. Pound) [kubizm, futuryzm, 
konstruktywizm], p. europejski (U. Eco, M. Kundera). 

7c.  Postmodernizm a popkultura: autotematyzm, gra konwencjami 
i gatunkami, klisze (i remaki), serie, cytaty, pastisze, humor, ironia; 
(sagi i serie wydawnicze, komiksy, filmy, gry komputerowe, rola 
telewizji i mass mediów); [lit. pol.: A. Sapkowski, 
L. M. Kossakowska]. 

8. Oniryzm: cechy charakterystyczne – płynne granice przedmiotów, 
przekształcenia, irracjonalność, absurdalność, poetyka marzenia 
sennego lub koszmaru (przewidzenia, miraże), wpływ 
psychoanalizy Freuda (rola podświadomości), niedopowiedzenia, 
wieloznaczność, kompozycja otwarta; o. w literaturze: antyczne 
komedie greckie i rzymskie, barok (P. Calderon de la Barca), 
współcześni przedstawiciele (I. Calvino, F. Kafka); o. w filmie: 
F. Fellini, A. Kurosawa; [lit. pol.: B. Schulz, B. Leśmian, T. Gajcy, 
K. K. Baczyński]. 

9. Egzystencjalizm: filozofia Sørena Kierkegaarda, Martina 
Heideggera (humanizm, infinityzm, pesymizm, tragizm); 
e. w literaturze niemieckojęzycznej: F. Kafka; francuskiej: 
J.-P. Sartre, A. Camus; [lit. pol.: W. Gombrowicz, S. Mrożek, 
M. Białoszewski]; teatr absurdu – S. Beckett, E. Ionesco [lit. pol.: 
S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz].  

10. Feminizm: dziewiętnastowieczna emancypacja kobiet: 
E. C. Stanton; proza feministyczna XX w., V. Woolf, S. de 
Beauvoir; feministyczna krytyka literacka: J. Butler [lit. pol.: 
M. Gretkowska, I. Filipiak, O. Tokarczuk]. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
(obowiązuje znajomość jednego dzieła z każdego zagadnienia) 

Ad 1. Realizm 
1. Balzak [de] H., Ojciec Goriot, Kraków 2002. 
2. Dickens Ch., Klub Pickwicka, t. 1-2, Warszawa 1953. 
3. Tołstoj L., Wojna i pokój, wyd. dowolne. 
4. Stendhal, Czerwone i czarne, t. 1-2, Warszawa 1970. 
Ad 2. Naturalizm 
1. Flaubert G., Madame Bovary, Warszawa 1974. 
2. Zola E., Nana, wyd. dowolne. 
3. Zola E., Germinal, Kraków 2005. 
4. Maupassant [de] G., Baryłeczka, [w:] tegoż, Baryłeczka i inne 

opowiadania, Warszawa 1956. 
Ad 3. Ekspresjonizm 
1. Ten cały Brecht, oprac. Andrzej Kopacki, wybór wierszy, 

przekłady i komentarze Jacek S. Buras, Wrocław 2012. 
2. Trakl G. Wiersze z rękopisów, Warszawa 2000.  
3. Werfel F., Verdi. Powieść opery, przeł. L. Staff, Warszawa po 1924 

(fragm.).  
Ad 4. Realizm magiczny 
1. Borges J., Powszechna historia nikczemności, Warszawa 2005. 
2. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, Kraków 2004.  
3. García Márquez G., Sto lat samotności, Warszawa 2000. 
4. Grass G., Blaszany bębenek, Kraków 2004. 
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Ad 5. Surrealizm  
1. Comte de Lautréamont, Pieśni Maldorora, wyd. dowolne. 
2. Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, teksty wybrał 

i przełożył Adam Ważyk, Warszawa1976. (stąd: Louis Aragon, 
André Breton, Paul Éluard, Tristan Tzara). 

Ad 6a. Impresjonizm  
1. Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1: W stronę 

Swanna, przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy), 
wyd. dowolne.  

2. Verlaine P., Wybór poezji, oprac. Anna Drzewicka, Wrocław 1980, 
BN II 200. 

Ad 6b. Symbolizm 
1. Błok A., Poezje, wybór i posłowie Seweryn Pollak, Kraków 1981. 
2. Maeterlinck M., Ślepcy oraz Pelleas i Melisanda, przeł. Zenon 

Przesmycki (Miriam), Wrocław 2000. 
3. Rimbaud A., Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje.  Listy, przeł. 

Józef Czechowicz, wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył Artur 
Międzyrzecki, Kraków 1993. 

Ad 6c. Dekadentyzm 
1. Baudelaire Ch., Kwiaty zła, Kraków 2005. 
2. Baudelaire Ch., Paryski splin, Gdańsk 2008. 
3. Poe E. A., Opowieści niesamowite, Kraków 2002.  
4. Poe E. A., Wybór opowiadań, Warszawa 2012. 
Ad 7a. Postmodernizm 
1. Kosiński J., Pustelnik z 69 ulicy, wyd. dowolne. 
2. Vonnegut K., Rzeźnia nr 5, Poznań 2005. 
Ad 7b. Postmodernizm 
1. Eco U., Imię róży, Warszawa 2004. 
2. Kundera M., Nieznośna lekkość bytu, Warszawa 2005. 
Ad 7c. Popkultura 
1. Sapkowski A., Saga o Wiedźminie, t. 1-5, wyd. dowolne (fragm.).  
Ad 8. Oniryzm 
1. Calderon de la Barca P., Życie snem, Wrocław 2003. 
2. Calvino I., Niewidzialne miasta, przeł. Alina Kreisberg, Kraków 

2005. 
3. Kafka F., Proces, przeł. Bruno Schulz, Wrocław 1996. 
Ad 9.  
1. Beckett S., Czekając na Godota, Warszawa 1997. 
2. Ionesco E., Łysa śpiewaczka, Izabelin 2004.  
Ad 10.  
1. Woolf V., Własny pokój, Warszawa 1997. 

Literatura uzupełniaj ąca 

Ad 1  
1. Auerbach E., Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze 

zachodu, t. 1-2, przeł. i wstępem opatrzył Zbigniew Żabicki, 
Warszawa 1968. 

Ad 2  
1. Kulczycka-Saloni J., Knysz-Tomaszewska D., Naturalizm, 

Warszawa 1996. 
Ad 3  
1. Czachowski K., Ekspresjonizm i neorealizm, Warszawa 1986. 
Ad 4  
1. Mroczkowska-Brand K., Przeczucia innego porządku. Mapa 

realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku, 
Kraków 2009. 

2. Pindel T., Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm 
magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej, Kraków 2004. 
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3. Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, pod red. Johanna 
Biedermanna, Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Łódź 2007. 

Ad 5 
1. Baranowska M. Surrealna wyobraźnia i poezja, Warszawa 1984. 
2. Rundżjo K. H., Surrealizm w literaturze rosyjskiej, Poznań 2007. 
3. Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii 

twórczości i teorii sztuki, red. Krystyna Janicka, Warszawa 1985. 
Ad 6a  
1. Knysz-Tomaszewska D., Spotkania i porównania. Studia 

porównawcze z pogranicza literatury, sztuki i dokumentu 
osobistego, Warszawa 2001. 

Ad 6b  
1. Igliński G., Magia serca i słowa w modernistycznych snach 

i wizjach, Warszawa 2005. 
2. Peyre H., Co to jest symbolizm?, przeł. i posł. opatrzył Maciej 

Żurowski, Warszawa 1990. 
3. Poezja francuska. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, oprac. Danuta 

Polańczyk, Lublin 2005. 
4. Tomicka M., Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej 

(1886-1918), Wrocław 1987. 
Ad 6c  
1. Dąbrowski M., Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy 

i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej 
literaturze XX wieku, Izabelin 1996. 

2. Jeske-Choiński T., Dekadentyzm, wyd. nowe, popr. i uzup., 
Warszawa–Kraków 1905. 

3. Paglia C., Seksualne persony. Sztuka i dekadencja od Neferetiti do 
Emily Dickinson, przekł. Maria Kuźniak, Magdalena Zapędowska, 
Poznań 2006. 

4. Swoboda T., To jeszcze nie koniec? Doświadczanie czasu 
w powieści o dekadentach, Gdańsk 2008. 

Ad 7a-b  
1. Barth J., Literatura wyczerpania, 1967. 
2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. Tomasz Kunz, Kraków 

2006. 
3. Lubaś M., Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii 

postmodernistycznej, Kraków 2003. 
4. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Kraków 

1996.  
Ad 7c  
1. Stasiuk-Krajewska K., Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. 

Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą 
masową, Wrocław 2003. 

2. Film: Shrek Forever (Shrek Forever After), reż. Mike Mitchell, 
2010. 

Ad 8  
1. Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, pod 

red. Ilony Glatzel, Jerzego Smulskiego i Anny Sobolewskiej, Toruń 
1999. 

2. Filmy:  
Osiem i pół, reż. Federico Fellini, 1963.  
Piękność dnia, reż. Luis Buñuel, 1967.  
Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has 1964.  
Sanatorium pod Klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has, 1973.  
Piknik pod wiszącą skałą, reż. Peter Weir, 1975.  
Sny, reż. Akiro Kurosawa, 1990.  
Dzień Świstaka, reż. Harold Ramis, 1993. 
Ad 9  
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1. Beckett S., Dramaty. Wybór, oprac. Antoni Libera, BN II 241, 
Wrocław 1995. 

2. Ionesco E., Kubuś, czyli Uległość (i in.), Kraków 2004. 
Ad 10  
1. De Beauvoir S., Druga płeć, Warszawa 2003. 
2. Hyży E., Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii 

feministycznej końca XX wieku, Kraków 2003. 
3. Woolf V., Pani Dalloway, Warszawa 1997. 

Hasła: Modernizm; Ekspresjonizm; Impresjonizm, [w:] Słownik 
literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1996. 
Gazda Grzegorz, Słownik europejskich kierunków i grup literackich 
XX wieku, Warszawa 2000. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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3. WIEDZA O HISTORII J ĘZYKA POLSKIEGO 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Wiedza o historii języka polskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.3 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
wiedza z zakresu gramatyki opisowej, gramatyki historycznej, 
dialektologii 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego od początku jego 

historii po współczesność (FP1P_W11); 
− ma elementarną znajomość odmian terytorialnych i społecznych 

współczesnego języka polskiego (FP1P_W10); 
− ma podstawową wiedzę z zakresu leksykologii i leksykografii 

(FP1P_W09); 
− ma podstawową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 

i metodyczną w zakresie językoznawstwa historycznego 
(FP1P_W03); 

− umie przygotować wystąpienia ustne dostosowane do różnych 
sytuacji komunikacyjnych (FP1P_U17); 

− ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01); 
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− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 
przejawach (FP1P_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− referat;  
− analiza tekstu;  
− praca ze słownikami;  
− metody konwersatoryjne;  
− dyskusja;  
− praca w grupach;  
− elementy wykładu, 
− prezentacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− kolokwium ustne lub test;  
− praca zaliczeniowa w postaci ustnego referatu na zadany temat;  
− rozmowa ze studentem na zajęciach i podczas konsultacji; 
− rozumienie omawianych zagadnień, wykazanie się umiejętnościami 

i kompetencjami; ogólne kryteria oceny zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium lub testu i pracy 

zaliczeniowej w postaci ustnego referatu na zadany temat. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

I. Wprowadzenie do badań historycznojęzykowych. 
II. Powstanie, ewolucja i stan współczesny polskiego języka etnicznego 

(okres przedpiśmienny, doba staropolska, doba średniopolska, doba 
nowopolska, polszczyzna najnowsza). 

III.  Leksykologia i leksykografia historyczna. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

I. Wprowadzenie do badań historycznojęzykowych: historia języka 
a gramatyka historyczna, dorobek i metodologia badań 
historycznojęzykowych, praindoeuropejskie i prasłowiańskie 
korzenie języka polskiego (problem praojczyzny 
Indoeuropejczyków i Słowian), pojęcia: rodziny językowej, 
pokrewieństwa językowego, prajęzyka, ligi językowej; rozpad 
słowiańskiej wspólnoty językowej. Periodyzacja dziejów 
polszczyzny. 

II. Powstanie, ewolucja i stan współczesny polskiego języka 
etnicznego: 

1. Okres przedpiśmienny: osadnictwo na ziemiach polskich 
i powstanie państwa polskiego. Czynniki rozwojowe polszczyzny, 
zróżnicowanie odmianowe polszczyzny we wczesnym 
średniowieczu. 

2. Charakterystyka historycznojęzykowa doby staropolskiej: czynniki 
rozwojowe języka i wewnętrzna periodyzacja epoki; piśmiennictwo 
w Polsce, zabytki języka polskiego, polszczyzna mówiona, 
zróżnicowanie regionalne i funkcjonalne języka, wielojęzyczność 
państwa polskiego; początki stylu artystycznego, powstanie 
polskiego języka literackiego. 

3. Charakterystyka historycznojęzykowa doby średniopolskiej: 
czynniki rozwojowe języka i wewnętrzna periodyzacja epoki; 
piśmiennictwo w Polsce, rola drukarń w stabilizacji normy 
językowej i ortograficznej, rozwój języka literackiego i rozkwit 
stylu artystycznego, zróżnicowanie odmianowe i funkcjonalne 
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języka, pierwsze traktaty ortograficzne; regres języka w XVII w. 
4. Charakterystyka historycznojęzykowa doby nowopolskiej: czynniki 

rozwojowe języka i wewnętrzna periodyzacja epoki; wzrost 
świadomości językowej i rozwój języka polskiego w czasach 
Oświecenia, polszczyzna okresu zaborów, zmiany językowe po 
odzyskaniu niepodległości; rozwarstwienie stylistyczno-odmianowe 
polszczyzny (gwary miejskie i środowiskowe). 

5. Polszczyzna po II wojnie światowej: zmiany cywilizacyjne 
i językowe po II wojnie światowej i po roku 1989, awans 
polszczyzny potocznej, zanikanie gwar; zagrożenia współczesnej 
polszczyzny. 

6. Rozwój ortografii polskiej. 
III.  Leksykologia i leksykografia historyczna: zapożyczenia 

w polszczyźnie (i wpływ polszczyzny na inne języki), ewolucja 
systemu leksykalnego (zmiany semantyczne i pragmatyczne 
wyrazów, neologizmy i archaizmy), etymologia, onomastyka 
historyczna (toponimia i antroponimia), leksykografia polska, 
współczesny leksykon polski. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, (kilka wydań). 
2. T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, 

(kilka wydań). 
3. B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, (kilka wydań). 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego, (kilka 
wydań). 

2. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Do 1543, 
(kilka wydań). 

3. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej, Kraków 1975. 
4. B. Dunaj, Pochodzenie polskiego języka literackiego (artykuł – 

artykuły są udostępniane studentom w formie odbitek). 
5. J. Godyń, Biblia a polszczyzna (artykuł). 
6. J. Godyń, Elementy polszczyzny regionalnej w strukturze 

barokowych wierszy (artykuł). 
7. J. Godyń, Gwara krakowska w utworach Konstantego 

Krumłowskiego (artykuł). 
8. J. Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów 

języka polskiego (dwa wydania). 
9. J. Godyń, Retoryka w pieśni pasyjnej Władysława z Gielniowa, 

Psałterzu floriańskim i Kazaniach świętokrzyskich (artykuł). 
10. M. Karaś, O polszczyźnie dzisiejszej, Kraków 1972. 
11. Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich 

do 1939 roku, Warszawa–Kraków 1985. 
12. T. Milewski, Językoznawstwo, (kilka wydań; rozdział: 

Językoznawstwo historyczne). 
13. E. Ostrowska, Bogurodzica – najstarszy wiersz polski, [w:] tejże, 

Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978. 
14. E. Ostrowska, Kompozycja i artyzm językowy Kazań 

świętokrzyskich, [w:] tejże, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, 
Kraków 1978. 

15. H. Popowska-Taborska, Wczesne dzieje Słowian w świetle ich 
języka, Warszawa 1993. 

16. J. Strutyński, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, 
(kilka wydań; rozdziały wstępne). 

17. S. Urbańczyk, Jaką polszczyzną mówił Jan Kochanowski i jego 
rówieśnicy (artykuł). 
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18. A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce: języki i style 
literatury barokowej, Kraków 2002. 

19. A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego: średniowiecze, Katowice 
2004. 

20. A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego: renesans, Katowice 2004. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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4. RETORYKA Z KOMUNIKACJ Ą SPOŁECZNĄ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Retoryka z komunikacją społeczną 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 5 (2+3) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 i 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator prof. dr hab. Janina Labocha 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
przyswojona wiedza z gramatyki opisowej, praktycznej stylistyki, 
kultury języka i leksykologii 

18 Efekty kształcenia 

Student:  
− ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach retoryki, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 
edukacyjnej i medialnej (FP1P_W06); 

− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym języku 
polskim oraz o kulturze języka, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W08);  

− ma podstawową wiedzę z zakresu pragmalingwistyki, zorientowaną 
na zastosowanie praktyczne w życiu zawodowym i publicznym 
(FP1P_W09);  

− ma podstawową wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, 
obiegach i mediach, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 
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i publicznej (FP1P_W12);  
− umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 

innych autorów oraz formułować wnioski (FP1P_U14);  
− potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych (FP1P_U15);  
− umie przygotowywać wystąpienia ustne dostosowane do różnych 

sytuacji komunikacyjnych (FP1P_U17);  
− potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne 

role (FP1P_K05). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− konwersatorium na podstawie referowanych zagadnień i czytanych 
tekstów;  

− referaty przygotowane i wygłaszane przez studentów;  
− ćwiczenia praktyczne wykonywane indywidualnie, w grupach oraz 

na forum całej grupy;  
− wygłaszanie przemówień wcześniej przygotowanych 

i skonsultowanych z prowadzącym. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− obecność i aktywność na zajęciach;   
− przygotowanie oraz wygłoszenie referatu;  
− wygłoszenie przemówienia; 
− jakość wykonania zadań praktycznych; ogólne kryteria zgodne 

z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5 i 6.  

Warunki zaliczenia: 
− ocena na podstawie jakości wygłoszenia przemówienia oraz 

poziomu referatu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami skutecznego, 
etycznego i poprawnego komunikowania w różnych sytuacjach, 
zwłaszcza w życiu zawodowym i działalności publicznej.  
Rozwijanie umiejętności pracy w grupach w celu zwrócenia uwagi na 
podstawowe zasady zachowań komunikacyjnych w dyskusjach 
i debatach. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia zawierają trzy składniki: A. teoretyczny (podstawowe 
zagadnienia retoryki; pragmalingwistyki, socjolingwistyki i teorii 
komunikacji); B. referaty (na podstawie wskazanych lektur); 
C. ćwiczenia praktyczne. 

Ad A. 
Wypowiedź mówiona a tekst pisany.  
Komunikacja werbalna i niewerbalna.  
Językowe i niejęzykowe sposoby nawiązywania kontaktu z odbiorcą. 
Przygotowanie zapisu przyszłej mowy oraz metody jej stopniowego 
osadzania w głowie.  
Treści niejawne i sposoby ich przekazywania; sposoby panowania nad 
emocjami.  
Argumentowanie (rodzaje argumentów, przesłanka, teza, perswazja 
i manipulacja).  
Pojecie roli społecznej oraz kompetencji komunikacyjnej, społeczne 
uwarunkowania interakcji międzyludzkich.  
Streszczanie tekstu i jego referowanie.  
Rozmowa, dialog, dyskusja, debata.  
Gatunki wypowiedzi retorycznych. 

Ad B. 
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Studenci przygotowują:  
1. referaty na podstawie wskazanych lektur; 
2. referują najważniejsze tezy wybranych przez siebie artykułów 

publicystycznych (ćwiczenie na ustne streszczanie tekstu 
pisanego). 

Ad C. 
I. Cztery zasady przygotowania tekstu do wygłoszenia: 
1. temat uchwycony w formie zdania orzekającego;  
2. ustalenie funkcji wypowiedzi (intencji, z jaką zamierza wygłosić ją 

nadawca-mówca);  
3. doprecyzowanie adresu odbiorczego, czyli „kim jestem jako 

nadawca w stosunku do odbiorcy; czego odbiorca ode mnie jako 
nadawcy oczekuje, jak mnie widzi, czy jestem dla niego 
autorytetem, czy osobą mało wiarygodną itp.”;  

4. przewidywanie sytuacji komunikacyjnej. 
II. Tworzenie zapisu przyszłej wypowiedzi i osadzanie go w głowie 

(ćwiczenie w zakresie uchwycenia na konkretnych przykładach 
różnic między strukturą językową tekstu pisanego i mówionego). 

III.  Opracowywanie i wygłaszanie następujących gatunków 
wypowiedzi retorycznej: w semestrze zimowym: autoprezentacja, 
prezentacja produktu, firmy, szkoły, zespołu itp., toast, mowa 
powitalna i pożegnalna; w semestrze letnim: mowa oskarżająca 
i obrończa, stosowne reakcje werbalne na akty zniewagi, 
lekceważenia, agresji słownej itp., głos w dyskusji, prowadzenie 
obrad, debata (udział kilku studentów w jednej debacie). 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. M. Kuziak, Sztuka mówienia. Poradnik praktyczny, Warszawa–
Bielsko-Biała , wyd. II, 2008 (można korzystać z wyd. I). 

2. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000. 
3. T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa 

1974. 
4. M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie 

słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005. 
5. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, 

Warszawa–Wrocław 1994. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady 
z teorii komunikacji, Gdańsk 2006. 

2. J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006. 
3. A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu, Kraków 2006. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE 

5. SZTUKI AUDIOWIZUALNE 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Sztuki audiowizualne 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
podstawowa wiedza humanistyczna o sztuce i komunikacji 
międzyludzkiej 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 

roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W18); 

− ma podstawową wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, 
obiegach i mediach, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W12); 

− ma podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług 
związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej 
i medialnej (FP1P_U09); 
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− potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do popularyzowania 
kultury języka i kultury czytelniczej (FP1P_U22); 

− jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 
i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne i wpływającym na 
upodobania otoczenia (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− prezentacje multimedialne; 
− dyskusje nad dziełami sztuki audiowizualnej; 
− ćwiczenia praktyczne; 
− konsultacje indywidualne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− dyskusja; 
− ćwiczenia praktyczne; 
− sprawdzian pisemny; 
− rozumienie omawianych zagadnień, poprawność wykonania zadań; 

ogólne kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej 
i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną na podstawie obecności, aktywności na 

zajęciach, wykonania ćwiczeń praktycznych i końcowego 
sprawdzianu pisemnego. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Współczesne media – rola kulturotwórcza i zagrożenia. 
Fotografia, radio, telewizja, Internet, reklama jako przedmiot badań. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Celem ćwiczeń jest zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznej 
orientacji we współczesnym świecie mediów audiowizualnych 
i krytycznego dyskursu nad ich kulturotwórczą rolą. Ćwiczenia mają na 
celu pokazanie praktyczne konsekwencji mediów audiowizualnych dla 
współczesnej kultury masowej oraz sposobów przezwyciężania 
zagrożeń i odpowiedzi na wyzwania, jakie rodzi współczesna 
cywilizacja medialna. 

Główne zagadnienia: 
1. Literatura wobec malarstwa, problematyka ekfrazy. 
2. Fotografia (wobec malarstwa, literatury, jako przedmiot refleksji 

humanistycznej, fotografia cyfrowa). 
3. Radio. Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy. Audiosfera na 

przełomie stuleci.  
4. Film jako powieść naszego wieku. Realizm i kreacja w filmie. Film 

kinowy w perspektywie audiowizualności. Dekonstrukcje 
widzenia.  

5. Video ergo sum: telewizja, teledysk, wideo. 
6. Komputer: maszyna i narzędzie. Rzeczywistość wirtualna. 

Interaktywność gier komputerowych. Net art – nowe terytorium 
sztuki.  

7. Sztuka a świat reklamy.  
8. Sztuka multimediów. Nowe środki masowego przekazu 

a przyszłość książki. Sztuka w cyberkulturze. Przestrzenie 
interaktywności. Internet – nowe terytorium sztuki. Literatura i jej 
promocja w nowych formach audiowizualnych. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Literatura podstawowa 

1. M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005. 
2. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, 
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eksplozja, Warszawa 2005. 
3. G. Godlewski [red.], Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór 

tekstów, Warszawa 2003. 
4. M. Hopfinger [red.], Nowe media w komunikacji społecznej 

w XX wieku, Warszawa 2002. 
5. A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór 

tekstów, Warszawa 2001. 
6. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2004. 
7. M. Drożdż, Logos i ethos mediów, Tarnów 2005. 
8. M. Czubaj, Biodra Elvisa Presleya. Od paloherosów do neofanów, 

Warszawa 2007. 
9. W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze 

tabloidów, Warszawa 2007. 
10. K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne 

w kulturze popularnej, Warszawa 2008. 
11. Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa 

2007. 
12. M. Radkowska-Walkowicz, Od Golema do Terminatora. 

Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2008. 
13. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006 
14. A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 

2007. 
15. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych 

mediów, Warszawa 2006. 
16. M. Sokołowski [red.], Kulturowe kody mediów. Stan obecny 

i perspektywy rozwoju, Toruń 2008. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005. 
2. A. Karpiński, Kryzys kultury współczesnej, Gdańsk 2004. 
3. L. Pułka, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian 

komunikacji społecznej i literatury popularnej, Wrocław 2004. 
4. M. Sokołowski [red.], (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy 

i interpretacje, t. 1, Olsztyn 2007. 
5. M. Sokołowski [red.], (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy 

i interpretacje, t. 2, Olsztyn 2007. 
6. M. Golka [red.], W cywilizacji konsumpcyjnej, Poznań 2004. 
7. A. Kobyliński, Media i kultura, Płock 2002. 
8. G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999. 
9. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001. 
10. Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Kraków 

2008. 
11. A. Bard, J. Soederqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po 

kapitalizmie, Warszawa 2006. 
12. M. Hopfinger [red.], Nowe media w komunikacji społecznej 

w XX wieku. Antologia, Warszawa 2002. 
13. T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem, 

Warszawa 2008. 
14. A. Gwóźdź [oprac.], Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, 

komputer, Kraków 1997. 
15. Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty 

i interpretacje, Warszawa 2006. 
16. R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. 

Sztuka multimediów, Kraków 2002. 
17. J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie 

i metody, Kraków 2003. 
18. A. Turek, Sacrum na sprzedaż, Lublin 2002. 
19. M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej, Lublin 2003. 
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20. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 
2000. 

21. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, 
Warszawa 1995. 

22. M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006. 
23. A. Tofler, Trzecia fala, Warszawa 1997. 
24. A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 

2008. 
25. G. Ptaszek, Talk show. Szczerość na ekranie?, Warszawa 2007. 
26. L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2004. 
27. D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, 

która zmienia wszystko, Warszawa 2008. 
28. D. Dajan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana 

na żywo, Warszawa 2008. 
29. A. Gwóźdź [oprac.], Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, 

Kraków 2001. 
30. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany 

kultury współczesnej, Warszawa 2006. 
31. N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002. 
32. T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci 

w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002. 
33. Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, 

Kraków 2005. 
34. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 

2005. 
35. B. Jung [red.], Media, komunikacja, biznes elektroniczny, 

Warszawa 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRZEDMIOTY DO WYBORU 

6.1. ELEMENTY ANTROPOLOGII KULTURY 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Elementy antropologii kultury  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. Aleksander Wilkoń 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o kulturze (FP1P_W12); 
− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01); 

− przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami 
kulturalnymi, naukowymi i społecznymi (FP1P_K06); 

− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 
przejawach (FP1P_K11); 

− wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej 
i kulturowej (FP1P_K12). 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 

− dyskusja;  
− referat; 
− analiza tekstów z zakresu antropologii kultury;  
− elementy wykładu;  
− prezentacje multimedialne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− dyskusja; 
− przygotowanie i wygłoszenie referatu połączonego z prezentacją 

multimedialną; 
− rozumienie omawianych zagadnień, wykazanie się aktywnością, 

umiejętnościami i kompetencjami; ogólne kryteria oceny zgodne 
z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności na 

zajęciach i referatu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zakres zainteresowań, problemów, terminologia antropologii kultury. 
Człowiek jako twórca i twór kultury. 
Literaturoznawstwo wobec antropologii kultury. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia służą wprowadzeniu do problematyki kulturoznawczej, 
w centrum uwagi znajduje się człowiek jako twórca kultury oraz kultura 
jako rzeczywistość, w której istnieje człowiek.  
Główne zagadnienia: 
1. Próby sformułowania definicji podstawowych pojęć oraz ich relacji 

(„kultura”, „wiedza o kulturze”, „teoria kultury”, „antropologia”, 
„antropologia kultury”). 

2. Wybrane koncepcje przedstawiające człowieka jako twórcę i twór 
kultury (np. S. Brzozowski, S. Freud, M. Weber, W. Benjamin, 
R. Benedict, M. Foucault, Z. Bauman). 

3. Wielkie tematy antropologii kultury (np. ciało – kulturowe 
reprezentacje cielesności, święto – człowiek obrzędujący, miasto – 
odczytywanie, interpretowanie przestrzeni miejskiej). 

4. Przykładowe analizy współczesnych praktyk kulturowych (np. 
strategie konstruowania medialnych reprezentacji rzeczywistości). 

5. Kulturowe analizy wybranych dzieł literackich (np. Jądro 
ciemności – między konstrukcją a dekonstrukcją kolonialnej wizji 
świata). 

Podstawową formą pracy jest wspólna, porównawcza lektura tekstów 
powiązanych z wyżej sygnalizowanymi zagadnieniami, analiza 
materiału ikonograficznego (np. przy temacie „miasto”). 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. 
G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, Warszawa 
2005. 

2. E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, 
Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005. 
2. Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, 

Kraków 2005. 
3. W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, 
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Poznań 1998. 
4. Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach 

koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Katowice 
2007. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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6.2. KULTURA REGIONU 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kultura regionu 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr Anna Pachowicz 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o kulturze (FP1P_W12); 
− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01); 

− przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami 
kulturalnymi, naukowymi i społecznymi (FP1P_K06); 

− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 
przejawach (FP1P_K11); 

− wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej 
i kulturowej (FP1P_K12). 

19 Stosowane metody dydaktyczne − metody poszukujące – problemowa i ćwiczeniowa; 
− dyskusja;  
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− referat;  
− pokaz multimedialny. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− ocena aktywności studenta podczas zajęć; 
− przygotowanie i wygłoszenie dwóch referatów połączonych 

z prezentacjami multimedialnymi; 
− rozumienie omawianych zagadnień, wykazanie się aktywnością, 

umiejętnościami i kompetencjami; ogólne kryteria oceny zgodne 
z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia:  
− średnia ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu semestru 

z aktywności podczas zajęć i referatów. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi kultury 
regionu, odnoszącymi się zwłaszcza do wielokulturowości oraz 
związków z dziedzictwem narodowym i europejskim. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1-2. Historia regionu na tle historii Polski. 
3-4. Tarnów, „którego nie ma”, zmiany w krajobrazie miasta.  
5-6. Działalność instytucji kulturalno-oświatowych w regionie. 
7. Rynek wydawniczy w regionie. 
8. Kontakty międzynarodowe miast regionu. 
9-10. Wpływ kultury europejskiej na region. 
11-12. Grupy etniczne i mniejszości narodowe. 
13-14. Społeczność żydowska w regionie. 
15. Znani przedstawiciele w dziejach państwa polskiego. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1-3, pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, 
Tarnów 1981-1987.  

2. Encyklopedia Tarnowa, red. nacz. A. Niedojadło, Tarnów 2010.  

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Wielki przewodnik po Tarnowie, t. 1-16, Tarnów 1993-2007. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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7. LEKTORAT J ĘZYKA OBCEGO 

7.1. JĘZYK ANGIELSKI 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Lektorat j ęzyka obcego / Język angielski 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć lektorat 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ 

13 Prowadzący lektor Studium Języków Obcych PWSZ 

14 Język wykładowy angielski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego 

języka (FP1P_W12); 
− zna zasady z zakresu prawa autorskiego (FP1P_W24); 
− posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 

języka (FP1P_U21); 
− ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 

umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy związane 
z życiem codziennym i zawodowym (FP1P_U15, FP1P_U16, 
FP1P_U17); 

− posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną 
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w różnych sytuacjach komunikacyjnych (FP1P_U15); 
− zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością 

(FP1P_U21); 
− potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(FP1P_U21); 

− potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej 
i ustnej (FP1P_U15); 

− potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka 
(FP1P_U15); 

− rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego 
i słuchanego oraz umie wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne 
informacje (FP1P_U01); 

− potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością (FP1P_U15, FP1P_U21); 

− potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język 
obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu studiowanej 
specjalności (FP1P_U21); 

− potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne 
w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł (FP1P_U16, FP1P_U17); 

− umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy (FP1P_U04); 
− wie, kiedy i jak korzystać z dokumentów autentycznych 

(FP1P_U18); 
− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FP1P_K04); 
− potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 

świadomy własnych ograniczeń (FP1P_K01);  
− potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 

postawionych mu zadań (FP1P_K07); 
− potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

(FP1P_K05); 
− uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 

w języku obcym (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− metody podające: objaśnienie, opis; 
− metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja 

w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata; 
− metody eksponujące: nagrania audio i video; 
− metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, 

ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, 
ćwiczenia rozwijające sprawność pisania. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− aktywność na zajęciach;  
− prace pisemne;  
− projekty;  
− zadania domowe;  
− prezentacje. 

Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w SJO. 

Zasady uczestnictwa studentów PWSZ w Tarnowie w lektoratach 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie na ocenę po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5.  

Warunki zaliczenia:  
− po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne 
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(obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu), dopuszczające do 
egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji lub zrozumienia ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniający reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowujący 
język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, 
rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym 
różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego 
i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia 
gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Zagadnienia gramatyczne 
Czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe, wybrane 
czasowniki, po których stosuje się formę gerund lub bezokolicznik. 
Czasowniki modalne. 
Czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, 
wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości. 
Rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone (compound nouns). 
Przymiotniki: podział, stopniowanie. 
Przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 
przedimki: rodzaje, użycie. 
Zdania przydawkowe. 
Mowa zależna. 
Zdania warunkowe. 
Strona bierna. 
Konstrukcje pytające. 
Tryb przypuszczający; wyrażenia: I wish, if only. 

Zagadnienia leksykalne 
Przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru, nawiązywanie 
znajomości. 
Media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach – 
wyrażanie opinii. 
Styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis 
mieszkania/domu. 
Bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama. 
Czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/opis, ulubiona 
restauracja jako miejsce spędzania czasu wolnego – opis/rekomendacja, 
opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, zastosowanie. 
Wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, miejsce, które 
warto zobaczyć, zwiedzić – opis. 
Edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia o latach 
szkolnych, cechy dobrego/złego nauczyciela – opis. 
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Zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, polityka itp.) 
– opis wybranego problemu / proponowanie zmian. 
Praca: warunki zatrudnienia, wymagania/cechy charakteru potrzebne do 
wykonywania różnych zawodów, rozmowa kwalifikacyjna 
Wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia – opis osoby 
sławnej, pożegnania – różnice kulturowe. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Roberts R., Clare A., Wilson J. J., New Total English. Intermediate, 
Students’ Book, Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Clare A., Wilson J. J., Cosgrove A., New Total English. 
Intermediate, Workbook, Harlow: Pearson Education Limited, 
2011. 

2. Evans V., Milton J., FCE Listening and Speaking Skills 1-3, 
Newbury: Express Publishing, 2002. 

3. Cieślak M., English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1-3, 
Poznań: Wagros, 2004. 

4. Misztal M., Tests In English. Thematic Vocabulary, Warszawa: 
WSiP, 1994. 

5. Evans V., FCE Use of English 1, Newbury: Express Publishing, 
1997. 

6. Evans V., CPE Use of English. Examination Practice, Swansea: 
Express Publishing, 1998. 

7. Materiały z Internetu/prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej 
z kierunkiem studiów. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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7.2. JĘZYK FRANCUSKI 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Lektorat j ęzyka obcego / język francuski 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu 
  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć lektorat 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ 

13 Prowadzący lektor Studium Języków Obcych PWSZ 

14 Język wykładowy francuski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury krajów frankofońskich 

(FP1P_W12); 
− zna zasady z zakresu prawa autorskiego (FP1P_W24); 
− posiada praktyczną znajomość języka francuskiego niezbędną 

w różnych sytuacjach komunikacyjnych (FP1P_U15); 
− ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 

umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych na różne tematy związane z życiem 
codziennym i zawodowym oraz typowych tekstów pisemnych 
(FP1P_U15, FP1P_U16, FP1P_U17); 

− posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 
języka (FP1P_U21); 

− zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością 
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(FP1P_U21); 
− potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(FP1P_U21); 

− potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej 
i ustnej (FP1P_U15); 

− potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, 
także na tematy związane z jego specjalnością (FP1P_U15, 
FP1P_U21); 

− rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego 
i słuchanego oraz umie wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne 
informacje (FP1P_U01); 

− potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język 
obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu studiowanej 
specjalności (FP1P_U21); 

− potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne 
w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł (FP1P_U16, FP1P_U17); 

− umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy (FP1P_U04); 
− wie, kiedy i jak korzystać z dokumentów autentycznych 

(FP1P_U18); 
− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FP1P_K04); 
− potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 

świadomy własnych ograniczeń (FP1P_K01); 
− potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 

postawionych mu zadań (FP1P_K07); 
− potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

(FP1P_K05); 
− uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 

w języku obcym (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− metody podające: objaśnienie, opis; 
− metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja 

w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, konwersacje, debata, 
mapa myśli, burza mózgów, gry fabularne (jeux de rôles); 

− metody eksponujące: materiał audiowizualny, prezentacje; 
− metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, ćwiczenia 
rozwijające umiejętność wypowiedzi pisemnej. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− wypowiedź ustna na zajęciach;  
− aktywność na zajęciach;  
− prace pisemne;  
− prezentacje;  
− zadania domowe;  
− testy. 

Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w SJO. 

Zasady uczestnictwa studentów PWSZ w Tarnowie w lektoratach 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie na ocenę po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5.  

Warunki zaliczenia:  
− po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne 

(obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu), dopuszczające do 
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egzaminu, składającego się z części pisemnej i ustnej. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji lub zrozumienia ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniający reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowujący 
język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, 
rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym 
różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego 
i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia 
gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Zagadnienia gramatyczne  
Zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, względne, wskazujące, zaimek 
en, y. 
Czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne. 
Rodzaj żeński. 
Liczba mnoga. 
Przysłówek. 
Stopniowanie przymiotników i przysłówków. 
Liczebniki główne i porządkowe. 
Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, przeczące. 
Rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, ściągnięty. 
Przyimki. 
Czasy przyszłe: le futur proche, le futur simple. 
Czasy przeszłe: le passé camposé, l’imparfait, le passé récent, 
le plus-que-parfait. 
Tryby: le subjonctif présent, le conditionnel présent. 
Le gérondif. 
Zdania warunkowe. 
Strona bierna. 
Mowa zależna. 
Słowotwórstwo. 

Zagadnienia leksykalne  
Człowiek i jego otoczenie. 
Miejsce zamieszkania. 
Życie rodzinne i towarzyskie. 
Uczucia i emocje. 
Życie codzienne. 
Wyrażanie czasu.  
Praca i życie zawodowe. 
Żywienie. 
Ubrania i moda. 
Orientacja w terenie. 
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Zdrowy tryb życia i sport. 
Pogoda. 
Środowisko i ekologia. 
Zakupy. 
Pieniądze i bankowość. 
Podróżowanie. 
Środki masowego przekazu. 
Kultura i sztuka. 
Korespondencja formalna i nieformalna. 
Elementy wiedzy o Frankofonii, Francji oraz o kraju ojczystym 
z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 1, 2, Didier, Paris 
2008 (2009). 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Grégoire M., Grammaire progressive du français: niveau débutant, 
intermédiaire, CLE International, 2007, 1999. 

2. Skoraszewski M., Français. Repetytorium tematyczno-leksykalne 
dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Wagros. 

3. Kochan B., Zaręba L., Tematyczny słownik języka francuskiego, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001. 

4. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices – 
niveau intermédiaire, avancé, CLE International, 2001, 1999. 

5. Słowniki francusko-polski, polsko-francuski (wydawnictwo do 
wyboru). 

6. Dokumenty autentyczne i materiały przygotowane przez lektora. 
7. Materiały i teksty prasowe, internetowe (związane ze studiowaną 

specjalnością). 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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7.3. JĘZYK NIEMIECKI 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Lektorat j ęzyka obcego / Język niemiecki 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć lektorat 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ 

13 Prowadzący lektor Studium Języków Obcych PWSZ 

14 Język wykładowy niemiecki, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy 

18 Efekty kształcenia 

Student:  
− posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego 

języka (FP1P_W12); 
− zna zasady z zakresu prawa autorskiego (FP1P_W24); 
− posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 

języka (FP1P_U21); 
− ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 

umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy związane 
z życiem codziennym i zawodowym (FP1P_U15, FP1P_U16, 
FP1P_U17); 

− posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną 
w różnych sytuacjach komunikacyjnych (FP1P_U15); 

− zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością 
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(FP1P_U21); 
− potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(FP1P_U21); 

− potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej 
i ustnej (FP1P_U15); 

− potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka 
(FP1P_U15); 

− rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego 
i słuchanego oraz umie wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne 
informacje (FP1P_U01); 

− potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością (FP1P_U15, FP1P_U21); 

− potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język 
obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu studiowanej 
specjalności (FP1P_U21); 

− potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne 
w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł (FP1P_U16, FP1P_U17); 

− umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy (FP1P_U04); 
− wie, kiedy i jak korzystać z dokumentów autentycznych 

(FP1P_U18); 
− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FP1P_K04); 
− potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 

świadomy własnych ograniczeń (FP1P_K01);  
− potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 

postawionych mu zadań (FP1P_K07); 
− potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

(FP1P_K05); 
− uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 

w języku obcym (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− metody podające: objaśnienie, opis; 
− metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja 

w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, konwersacje, debata, 
mapa myśli, burza mózgów, gry fabularne; 

− metody eksponujące: materiał audiowizualny, prezentacje; 
− metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, ćwiczenia 
rozwijające umiejętność wypowiedzi pisemnej. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− aktywność na zajęciach;  
− prace pisemne;  
− projekty;  
− zadania domowe;  
− prezentacje. 

Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w SJO. 

Zasady uczestnictwa studentów PWSZ w Tarnowie w lektoratach 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie na ocenę po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia:  
− po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne 

(obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu), dopuszczające do 
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egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji lub zrozumienia ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniający reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowujący 
język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, 
rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym 
różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego 
i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia 
gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Zagadnienia gramatyczne  
Składnia 
Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące. 
Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnie złożonego. 
Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w zdaniu. 
Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, sondern, 
und, deshalb i inne. 
Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, dopełnieniowe, 
okolicznikowe przyczyny, celu, czasu, warunkowe rzeczywiste, 
przyzwalające, zdania przydawkowe z zaimkiem względnym, 
wyrażanie życzeń możliwych i niemożliwych do spełnienia, stosowanie 
strony biernej czasownika, konstrukcje bezokolicznikowe. 

Czasownik 
Formy czasowe: strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, 
Perfekt, Plusquamperfect. 
Czasowniki zwrotne. 
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone. 
Czasowniki modalne. 
Tryb rozkazujący. 
Rekcja czasowników. 

Przymiotnik 
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, 
zaimkiem dzierżawczym, z przeczeniem kein, keine, bez rodzajnika.  
Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w zdaniach 
porównawczych. 

Zaimek 
Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych. 
Zaimek nieosobowy es. 
Zaimki względne. 
Zaimki pytające. 

Liczebnik 
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Liczebniki główne.  
Liczebniki porządkowe. 

Rzeczownik 
Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna. 
Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, użycie rzeczownika 
bez rodzajnika. 
Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata. 

Przyimek 
Przyimki z celownikiem. 
Przyimki z biernikiem. 
Przyimki z celownikiem i biernikiem. 
Przyimki z dopełniaczem. 

Zagadnienia leksykalne 
Dane personalne (znajomość języków obcych, rodzina, cechy 
charakteru, życiorys). 
Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, poszukiwanie mieszkania, 
wynajmowanie mieszkania, sąsiedztwo). 
Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, telewizja, urlop w kraju 
i za granicą). 
Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis). 
Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, reklamacja). 
Usługi (poczta, bank, urzędy). 
Życie rodzinne i towarzyskie (święta, korespondencja, zaproszenia). 
Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, alternatywne metody 
leczenia, postępy w medycynie). 
Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa). 
Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, rezerwacja, informacja, 
hotel, biuro podróży, plan miasta, pytanie o drogę). 
Biografie znanych ludzi, wspomnienia. 
Partnerstwo, przyjaźń, miłość. 
Świat mediów, książki. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Rosa-Maria Dallapiazza [i in.],Tangram aktuell 1-3, Max Hueber 
Verlag 2006. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. M. Nieczepka, S. Ostalak, Alles Klar Grammatik, WSiP 2004. 
2. Gabriele Kniffka, Barbel Gutzat, Training TestDaF, 

KG Langenscheidt 2006. 
3. Materiały z Internetu/prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej 

z kierunkiem studiów. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 
 Specjalności – animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska 

III rok 
Przedmioty do wyboru 

 

 48 
 

7.4. JĘZYK ROSYJSKI 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Lektorat j ęzyka obcego / Język rosyjski 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć lektorat 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ 

13 Prowadzący lektor Studium Języków Obcych PWSZ 

14 Język wykładowy rosyjski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego 

języka (FP1P_W12); 
− zna zasady z zakresu prawa autorskiego (FP1P_W24); 
− posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 

języka (FP1P_U21); 
− ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 

umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy związane 
z życiem codziennym i zawodowym (FP1P_U15, FP1P_U16, 
FP1P_U17); 

− posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną 
w różnych sytuacjach komunikacyjnych (FP1P_U15); 
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− zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością 
(FP1P_U21); 

− potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(FP1P_U21); 

− potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej 
i ustnej (FP1P_U15); 

− potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka 
(FP1P_U15); 

− rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego 
i słuchanego oraz umie wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne 
informacje (FP1P_U01); 

− potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością (FP1P_U15, FP1P_U21); 

− potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język 
obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu studiowanej 
specjalności (FP1P_U21); 

− potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne 
w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł (FP1P_U16, FP1P_U17); 

− umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy (FP1P_U04); 
− wie, kiedy i jak korzystać z dokumentów autentycznych 

(FP1P_U18); 
− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FP1P_K04); 
− potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 

świadomy własnych ograniczeń (FP1P_K01);  
− potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 

postawionych mu zadań (FP1P_K07); 
− potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

(FP1P_K05); 
− uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 

w języku obcym (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− metoda eklektyczna służąca kształtowaniu kompetencji 
językowych z uwzględnieniem różnych sytuacji z życia 
codziennego (formy pracy: odpowiedzi na pytania, krótkie dialogi, 
scenki sytuacyjne, praca z tekstem: czytanie wzorcowe, 
tłumaczenie, układanie planu, uzupełnianie luk, tłumaczenie zdań, 
ćwiczenia ortograficzne, słuchanie krótkich tekstów czytanych 
przez wykładowcę, nagrań audio, dialogi, uzupełnianie brakującego 
fragmentu tekstu, układanie historyjki do ilustracji, scenki 
sytuacyjne, ćwiczenia ortograficzne, praca w parach, w grupach, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej; 

− przygotowywanie prezentacji na wybrane tematy na podstawie 
materiałów prasowych i zasobów internetowych); 

− dyskusje; 
− rozwiązywanie testów gramatyczno-leksykalnych.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− aktywność na zajęciach;  
− prace pisemne;  
− projekty;  
− zadania domowe;  
− prezentacje. 

Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w SJO. 

Zasady uczestnictwa studentów PWSZ w Tarnowie w lektoratach 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie na ocenę po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia:  
− po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne 

(obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu), dopuszczające do 
egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji lub zrozumienia ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniający reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowujący 
język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, 
rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym 
różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego 
i o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia 
gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Materiał ortograficzny 
Alfabet rosyjski – oznaczanie głosek za pomocą liter. 
Pisownia liter oznaczających głoski nieakcentowane. 
Pisownia liter oznaczających głoski jotowane. 
Oznaczanie miękkości spółgłosek (za pomocą liter я, ю, е, ё, и oraz 
znaku miękkiego ь). 
Pisownia samogłosek po spółgłoskach ж, ш, ц oraz ч, щ. 
Pisownia znaku miękkiego w formach czasownika (bez trybu 
rozkazującego). 
Pisownia znaku miękkiego w poznanych liczebnikach głównych. 
Pisownia zakończeń -ого, -его w formach przymiotników i zaimków. 
Pisownia wyrazów что, чтобы, конечно. 
Pisownia znaku miękkiego w formach trybu rozkazującego. 
Pisownia form przypadkowych rzeczowników typu экскурсия, 
pisownia znaku miękkiego w formach przypadkowych rzeczowników 
typu: тетрадь молодежь. 
Pisownia znaku miękkiego w liczebnikach głównych od 100-1000, 
pisownia przedrostków zakończonych na з (с), раз-, воз-, из-, без-. 
Pisownia form gramatycznych rzeczowników i przymiotników, których 
temat kończy się na ж, ш, ц oraz ч, щ. 
Pisownia form gramatycznych rzeczowników i przymiotników, których 
temat kończy się na к, г, х. 
Pisownia zaimków i przysłówków z partykułami -то, -нибудь. 
Pisownia nazwisk rosyjskich typu Пушкин. 
Pisownia form gramatycznych rzeczowników typu мать, дочь. 
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Pisownia przysłówków typu по-новому. 

Materiał gramatyczny 
Czasownik 
Czasowniki regularne I i II koniugacji, ich formy w czasie 
teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. 
Bezokoliczniki czasowników na -ть, -ти. 
Formy osobowe czasowników zwrotnych. 
Czasowniki dokonane i niedokonane. 
Bezokolicznik czasowników na -чь. 
Czasowniki typu: купить, дать, ждать, петь, пить, есть, бежать 
(formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego). 
Formy trybu rozkazującego 1 i 2 osoby lp. i lmn. 
Formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego 
czasowników нести, вести, везти. 
Formy trybu rozkazującego 3 osoby (z wyrazami пусть/пускай). 

Rzeczownik 
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego zakończone na -а, -я. 
Rzeczowniki rodzaju męskiego typu: мальчик, класса, стол. 
Rzeczowniki nieodmienne. 
Rzeczowniki rodzaju nijakiego typu: окно, поле, растение. 
Formy gramatyczne lp. i lmn. rzeczowników rodzaju męskiego typu: 
учитель, друг, гость, техникум, пляж, врач. 
Formy gramatyczne lp. i lmn. rzeczowników rodzaju żeńskiego typu: 
свеча, экскурсия, тетрадь, мышь. 
Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające nazwy osób 
w zależności od ich narodowości i miejsca zamieszkania. 
Formy gramatyczne rzeczowników typu: мать, дочь, время, семья, 
путь. 
Formy gramatyczne nazwisk rosyjskich: Пушкин. 

Przymiotnik 
Przymiotniki twardo- i miękkotematowe. 
Formy gramatyczne lp. i lmn. przymiotników o temacie zakończonym 
na ж, ш, ч, щ, г, к, х. 
Stopniowanie przymiotników. 

Zaimek 
Zaimki osobowe i ich formy gramatyczne. 
Zaimki pytające кто, что, какой i ich formy gramatyczne. 
Formy gramatyczne zaimków dzierżawczych. 
Zaimek себя (z zestawieniu ze zwrotem друг друга). 
Formy gramatyczne zaimków wskazujących. 
Formy gramatyczne zaimków przeczących никто, ничто 
z przyimkami i bez; zaimków весь, который, каждый oraz zaimków 
nieokreślonych z partykułami -то, -нибудь. 

Liczebnik 
Liczebniki główne w mianowniku od 1 do 100. 
Mianownik liczebników głównych od 100 do 1000. 
Związek liczebników z rzeczownikami – ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na liczebniki 1, 2, 3, 4 oraz zakończone na 1, 2, 3, 4. 
Liczebniki główne od 1 do 30 w dopełniaczu. 
Liczebniki porządkowe 1-30 w mianowniku i dopełniaczu. 

Przyimek 
Przyimki в, из, на, с, над, под, перед, у, около dla określania miejsca, 
kierunku i położenia. 
Przyimek после w połączeniu z rzeczownikami dla określania czasu. 
За, через, с... до... dla określenia czasu. 
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(Не) далеко (блиско) от... dla określenia bliskości położenia 
w przestrzeni. 
За...до, через... после... dla określenia czasu. 
Для, на dla określenia bliskości celu i przeznaczenia. 
Пядом с dla określenia miejsca. 
Из-за, от, по dla określenia przyczyny. 

Przysłówek 
Przysłówki miejsca, kierunku i czasu. 
Przysłówki sposobu. 
Przysłówki stopnia i miary. 
Stopniowanie przysłówków. 
Przysłówki по-моему, по-новому; по-польски, по-русски. 

Tematy i sytuacje 
Dane personalne 
Imię i nazwisko (imię odojcowskie), wiek, miejsce zamieszkania, adres. 
Zawód, miejsce pracy. 

Dom – życie rodzinne 
Członkowie najbliższej rodziny, zainteresowania, spędzanie czasu 
wolnego, 
Miejsce zamieszkania studenta: wieś, miasto (ich lokalizacja strony 
świata). 
Rozkład dnia, posiłki. 
Codzienne czynności domowe, pomoc rodzicom itp. 
Zwierzęta domowe – opieka nad nimi. 

Uczelnia 
Wykładowcy, koledzy, koleżanki – zawieranie znajomości. 
Uczelnia i sale, ich wygląd i podstawowe wyposażenie. 
Plan zajęć, przedmioty nauczania. 
Podstawowe czynności studenta. 

Zdrowie i samopoczucie 
Samopoczucie. 
Choroba i jej podstawowe objawy, opieka nad osobą chorą. 
Kontakt z lekarzem. 
Niektóre części ciała. 

Określanie czasu 
Pory roku i nazwy miesięcy. 
Dni tygodnia i pory roku. 

Komunikacja mi ędzyludzka 
List. 
Formy i rodzaje korespondencji. 
Adres odbiorcy i nadawcy. 
Rozmowa telefoniczna. 
Zwroty grzecznościowe na ulicy i w komunikacji miejskiej. 

Rosja i jej kultura 
Moskwa, jej położenie, główne obiekty i zabytki. 

Dane personalne 
Narodowość, nazwy mieszkańców krajów i miast. 

Student i jego dom 
Mieszkanie: wielkość, rozkład, meble i ich rozmieszczenie. 
Gospodarstwo domowe: podstawowy sprzęt, urządzenia techniczne. 
Święta rodzinne i uroczystości (tradycje rosyjskie i polskie). 

Świat przyrody – środowisko naturalne 
Krajobraz, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, szczególnie 
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w miejscu zamieszkania. 
Świat zwierząt i roślin. 

Czas wolny, rozrywki 
Popularne formy spędzania czasu wolnego: dyskoteka, kino, teatr. 
Zainteresowania, wypoczynek, własne hobby. 
Podobieństwa i różnice w spędzaniu czasu wolnego w Rosji i w Polsce. 
Turystyka – interesujące regiony Rosji. 

Określanie czasu 
Czas godzinowy oficjalny, data. 
Czas godzinowy (określanie potoczne). 

Zdrowie człowieka 
Kultura fizyczna i sport. 
Zasady zdrowego stylu życia. 
Niektóre organy wewnętrzne człowieka. 
Apteka, kupowanie leków, nazwy podstawowych rodzajów leków 
(krople, tabletki). 
Sposób przyjmowania leków, dawkowanie. 

Zakupy 
Sklepy i ich rodzaje. 
Nazwy podstawowych towarów (artykułów spożywczych 
i przemysłowych). 
Dane produktu: cena, waga, miara, data ważności. 
Formy grzecznościowe przy zakupach. 

Restauracja, kawiarnia 
Lokale gastronomiczne w Rosji, i ich rodzaje. 
Typowe potrawy rosyjskie. 
Nazwy podstawowych potraw i napojów. 
Zamawianie posiłków w restauracji, barze, kawiarni – formy 
grzecznościowe. 

Nauka, technika, postęp 
Komputeryzacja. 
Współczesne środki porozumiewania się: telefon komórkowy, poczta 
elektroniczna, Internet. 
Kontakty z rosyjskimi rówieśnikami za pomocą nowoczesnych środków 
komunikowania się. 

Rosja – ustrój polityczny, kultura 
Sankt Petersburg, położenie, główne obiekty i zabytki miasta. 
Najważniejsze organy państwowe, godło i herb. 

Charakterystyka człowieka 
Wygląd zewnętrzny. 
Cechy charakteru. 

Czas wolny 
Radio i telewizja. 
Muzeum. 

Student we współczesnym świecie 
Plany na przyszłość. 

Podróże i kontakty zagraniczne 
Środki transportu: kolej, samochód, samolot. 
Pobyt za granicą – hotel. 
Pieniądze w Rosji, bank, wymiana pieniędzy. 
Karta kredytowa. 

Środowisko naturalne 
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Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka i jego ochrona. 

Rosja – kultura, nauka i gospodarka 
Religia w Rosji. 
Najważniejsze obiekty kulturalne w Rosji. 
Wybitni twórcy nauki i kultury rosyjskiej. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи 1, 2, 3. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. D. Dziewanowska, Грамматика без проблем.  
2. M. Fidyk, T. Skup-Stundis, Nowe repetytorium języka rosyjskiego. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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7.5. JĘZYK WŁOSKI 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Lektorat j ęzyka obcego / Język włoski 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć lektorat 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ 

13 Prowadzący lektor Studium Języków Obcych PWSZ 

14 Język wykładowy włoski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od 
poziomu grupy 

18 Efekty kształcenia 

Student:  
− posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego 

języka (FP1P_W12); 
− zna zasady z zakresu prawa autorskiego (FP1P_W24); 
− posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 

języka (FP1P_U21); 
− ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 

umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy związane 
z życiem codziennym i zawodowym (FP1P_U15, FP1P_U16, 
FP1P_U17); 

− posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną 
w różnych sytuacjach komunikacyjnych (FP1P_U15); 

− zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością 
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(FP1P_U21); 
− potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(FP1P_U21); 

− potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej 
i ustnej (FP1P_U15); 

− potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka 
(FP1P_U15); 

− rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego 
i słuchanego oraz umie wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne 
informacje (FP1P_U01); 

− potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 
specjalnością (FP1P_U15, FP1P_U21); 

− potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język 
obcy i odwrotnie średnio trudny tekst z zakresu studiowanej 
specjalności (FP1P_U21); 

− potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne 
w języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł (FP1P_U16, FP1P_U17); 

− umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy (FP1P_U04); 
− wie, kiedy i jak korzystać z dokumentów autentycznych 

(FP1P_U18); 
− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (FP1P_K04); 
− potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest 

świadomy własnych ograniczeń (FP1P_K01);  
− potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 

postawionych mu zadań (FP1P_K07); 
− potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

(FP1P_K05); 
− uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 

w języku obcym (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; 
− metody problemowe: metody aktywizujące; 
− metody eksponujące: prezentacja PowerPoint, metody praktyczne: 

ćwiczebne i realizacji zadań; 
− konsultacje indywidualne: 1 godzina tygodniowo. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− aktywność na zajęciach; 
− prace pisemne;  
− projekty;  
− zadania domowe;  
− prezentacje. 

Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w SJO. 

Zasady uczestnictwa studentów PWSZ w Tarnowie w lektoratach 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie na ocenę po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia:  
− po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne 

(obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu), dopuszczające do 
egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2. 
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22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniający reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowujący 
język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, 
rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zakres gramatyczny  
Rozróżnianie i stosowanie: liczby pojedynczej i mnogiej, rodzaju 
męskiego i żeńskiego rzeczowników i przymiotników, rodzajników, 
zaimków wskazujących, dzierżawczych, zaimków dopełnienia 
bliższego i dalszego.  
Zaimki ci, ne, pronomi combinati, pronomi relativi.  
Przyimki, przysłówki, forma grzecznościowa.  
Czasowniki regularne trzech koniugacji i ważniejsze czasowniki 
nieregularne (essere, avere, andare, venire, stare, dare, volere, potere, 
dovere, bere, fare, tradurre etc.).  
Czasowniki regularne i nieregularne w następujących czasach trybu 
oznajmującego: presente, passato prossimo i imperfetto, futuro 
semplice i futuro anteriore.  
Tryby: il condizionale, l’imperativo, il gerundio, il congiuntivo. 
Budowa zdań pojedynczych i złożonych.  
Zgodność czasów.  
Okresy warunkowe.  
Mowa zależna i niezależna.  
Strona bierna.  
Poznanie różnych rejestrów języka. 

Zakres leksykalny 
Komunikacja ustna w sytuacjach życia codziennego: powitanie, 
pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny; podawanie danych 
personalnych, wypełnianie formularza; przedstawianie się 
i przedstawianie innej osoby, jej opis; przeprowadzanie rozmowy 
telefonicznej; zapraszanie i proponowanie, akceptacja i odmowa, 
wyrażanie własnej opinii, upodobania i dezaprobaty; wyrażanie uczuć, 
woli, przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, porównywanie.  
Rodzina, świętowanie i włoskie tradycje, włoski dom – wynajem 
i kupno mieszkania, zwyczaje żywieniowe, stan zdrowia, sport; 
wypoczynek, wakacje i podróże; nauka, studia i praca – plany na 
przyszłość.  
Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: 
w sekretariacie, w podróży (na stacji, w pociągu, na lotnisku), 
w restauracji, w kawiarni, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na poczcie. 
Składanie życzeń, wypowiedzi na temat pogody, opowiadanie 
o zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu.  
Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących liczby, czasu 
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(godziny i daty), kształtu i koloru oraz odnoszących się do usytuowania 
przedmiotów i orientacji w mieście; wyrażanie relacji przestrzennych 
i czasowych.  
Słownictwo i sytuacje komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, 
własnymi zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową.  
Elementy włoskiej kultury.  
Tematyka i sytuacje przygotowują studentów do komunikacji we 
włoskiej rzeczywistości i do uczestnictwa w kulturze Włoch. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 

1. M. La Grassa, L’Italiano all’Università, Edilingua, Roma 
2010-2012. 

2. D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, corso di italiano, Alma 
Edizioni, Firenze 2007. 

3. E. Jafrancesco, Parla e scrivi. La lingua italiana come L2 a livello 
elementare e avanzato, Laure & Cendali Editori, Firenze 1995. 

4. S. Simula, E. Jamrozik, Conoscere l’Italiano, Warszawa 2002. 
5. K. Katerinov, M.C. Boriosi Katerinov, La Lingua Italiana per 

Stranieri, Perugia 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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8. OPCJE 

8.1. OPCJA: ZAGADNIENIA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ – PROF. DR HAB. BOGUSŁAW DUNAJ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Opcja: Zagadnienia poprawności językowej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.3 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W01); 

− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o kulturze języka 
w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne w kulturze, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W08); 

− umie zastosować reguły poprawności językowej w mowie i piśmie 
(FP1P_U15); 

− potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi 
i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (FP1P_U03); 
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− jest świadomym użytkownikiem języka (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
− analiza wybranych tekstów z zaleconej literatury przedmiotu;  
− praktyczna analiza przykładów (ćwiczenia);  
− dyskusja na temat wybranych problemów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− ćwiczenia praktyczne (analizowanie wybranych tekstów 
z zaleconej literatury przedmiotu oraz różnorodnych tekstów 
zawierających błędy językowe); 

− analityczne prace pisemne; 
− wykazanie się rozumieniem zasad poprawnościowych, 

umiejętnością ich zastosowania oraz świadomością językową; 
ogólne kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi 
ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− prace pisemne. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podstawowe pojęcia teoretyczne.  
Norma językowa i jej poziomy.  
Warianty językowe i ich ocena.  
Typy błędów językowych.  
Zagadnienia szczegółowe z zakresu poprawności językowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Wprowadzenie do problemów teoretycznych: tekst, uzus, norma, 
system.  

2. Pojęcie normy językowej – jej poziomy.  
3. Wariantywność językowa z punktu widzenia normy.  
4. Typy błędów językowych.  
5. Uwarunkowania normy fonetycznej.  
6. Zasady poprawnej wymowy (wokalizm).  
7. Zasady poprawnej wymowy (konsonantyzm).  
8. Błędy wymawianiowe uwarunkowane podłożem regionalnym.  
9. Problem wymowy wyrazów zapożyczonych.  
10. Problemy poprawnościowe w zakresie deklinacji.  
11. Problemy poprawnościowe w zakresie koniugacji.  
12. Ocena poprawnościowa nowych derywatów słowotwórczych. 
13. Wybrane problemy poprawności składniowej.  
14. Neologizmy semantyczne i ich ocena.  
15. Zapożyczenia z punktu widzenia poprawności językowej. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 
LXXXVI, 2006, s. 161-172. 

2. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, 
składnia, Warszawa 2006. 

3. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia 
leksykalne, Warszawa 2006. 

4. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. 
A. Markowskiego, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniaj ąca  

1. M. Bańko, M. Krajewski, Słownik wyrazów kłopotliwych, 
Warszawa 1994. 

2. S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno- 
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-gramatyczny, Poznań 1992. 
3. Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, 

Warszawa 2003. 
4. J. Miodek, Słownik „Ojczyzny-polszczyzny”, Wrocław 2002. 
5. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, pod 

red. J. Podrackiego, Warszawa 1991. 
6. J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, pod red. 

J. Bartmińskiego, Lublin 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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8.2. OPCJA: TURPIZM WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POLSKIEJ – DR AGATA PRZYBYLSKA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Opcja: Turpizm we współczesnej literaturze polskiej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.2 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr Agata Przybylska 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
− wiedza z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej zgodnie 

z programem studiów pierwszego stopnia (roku I i II);  
− umiejętność samodzielnej analizy i interpretacji tekstu literackiego. 

18 Efekty kształcenia 

Student:  
− ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W01); 

− posiada wiedzę na temat wielofunkcyjności kategorii piękna 
i brzydoty w sztukach plastycznych i literaturze (FP1P_W04, 
FP1P_W05);  

− wie, że wyznaczniki kategorii piękna i brzydoty podlegają 
zmianom w poszczególnych epokach literackich (FP1P_W05, 
FP1P_W14);  

− potrafi wyjaśnić przyczyny obecności brzydoty we współcześnie 
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powstających tekstach kultury (FP1P_W05); 
− poznaje dorobek twórców wykorzystujących kategorię brzydoty do 

opisu świata, stanów umysłu i ekspresji emocji (FP1P_W04); 
− potrafi rozpoznać różne ujęcia brzydoty w dziełach kultury 

(FP1P_U03); 
− umie oznaczyć wpływ oraz zależność poszczególnych artefaktów 

od najważniejszych przedstawicieli nurtu i szkół literackich 
(FP1P_U03);  

− umie określić ładunek semantyczny brzydoty w przykładowych 
dziełach literackich (FP1P_U03);  

− potrafi rzeczowo argumentować w obronie własnych sądów 
(FP1P_U14); 

− posiada umiejętność krytycznego odniesienia się do kategorii 
piękna i brzydoty (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− wykład ilustrowany materiałami z zakresu literatury, malarstwa, 
rzeźby i architektury;  

− analiza i interpretacja omawianych utworów;  
− dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania:  
− ocena wypowiedzi ustnych: udziału w dyskusji i prezentacji;  
− ocena pisemnej pracy zaliczeniowej. 

Kryteria oceny:  
− poprawne zastosowanie zdobytych wiadomości do analizy 

i interpretacji omawianych podczas zajęć utworów lub dzieł 
będących tematem pracy zaliczeniowej; 

− praca zaliczeniowa oceniana zgodnie z kryteriami zaliczenia 
i oceniania pracy pisemnej przyjętymi w ZFP; wypowiedzi ustne 
oceniane zgodnie z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej 
przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− obecność na zajęciach (25% oceny końcowej);  
− udział w dyskusji (25% oceny końcowej);  
− pozytywna ocena pisemnej pracy zaliczeniowej: analizy 

i interpretacji dowolnego utworu omawianych podczas wykładu 
twórców (50% oceny końcowej). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

1. Turpizm – definicja pojęcia. Motywy turpistyczne w antyku.  
2. Turpizm w Biblii i literaturze średniowiecza. 
3. Malarstwo H. Boscha i P. Breughla Starszego.  
4. Motywy turpistyczne w literaturze i sztuce polskiego baroku. 
5. Miejsce brzydoty w nurcie realizmu i naturalizmu. 
6. Polscy turpiści lat 50-tych.  
7. S. Grochowiak. 
8. T. Różewicz.  
9. Turpizm we współczesnej poezji lingwistycznej.  
10. Motywy turpistyczne w poezji klasyków.  
11. Brzydota w twórczości „kaskaderów literatury”.  
12. Turpizm w krajowej i emigracyjnej literaturze „epoki PRL-u”. 
13. „Odraza” jako chwyt reklamowy – debiuty „brulionowców”.  
14. Kobiety brzydkie inaczej: twórczość M. Gretkowskiej, I. Filipiak. 
15. Turpizm a ponowoczesność. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Turpizm jako kategoria estetyczna i światopoglądowa – 
względność kryteriów piękna i brzydoty; funkcje estetyczne 
brzydoty (komiczna, ekspresywna, impresywna). Antyk: brzydota 
w literaturze antycznej: sceny batalistyczne (Iliada Homera, Król 
Edyp Sofoklesa), morderstwa, samookaleczenia. 

2. Turpizm w Biblii (Księga Hioba) i w literaturze średniowiecza 
(Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią), danse macabre 
w średniowieczu, baroku, współczesne kontynuacje. 

3. Brzydota w malarstwie prymitywistów niderlandzkich (Hieronima 
Boscha, Lucasa van Leydena, Piotra Bruegela Starszego) oraz 
w dziełach twórców niemieckich (Albrechta Dürera). 

4. Motywy turpistyczne w literaturze i sztuce polskiego baroku 
(poezja dworska – J. A. Morsztyn, metafizyczna – M. Sęp 
Szarzyński, religijna – ks. J. Baka).  

5. Rola brzydoty w realizmie (H. Balzak, B. Prus, E. Orzeszkowa, 
M. Konopnicka) i naturalizmie (E. Zola, A. Dygasiński). 

6. Turpizm jako środek wyrazu i jako kierunek w literaturze 
współczesnej: polscy turpiści lat 50.; J. Przyboś, Oda do turpistów 
(1962) na tle tendencji literatury europejskiej. 

7. S. Grochowiak: poezje i dramaty. 
8. T. Różewicz: poezja, proza, dramat. 
9. Turpizm we współczesnej poezji lingwistycznej: M. Białoszewski, 

S. Barańczak. 
10. Motywy turpistyczne w poezji klasyków (Z. Herbert, 

J. M. Rymkiewicz). 
11. Brzydota, fizjologia, wulgaryzmy w twórczości „kaskaderów 

literatury”. E. Stachura, R. Milczewski-Bruno, A. Bursa 
i R. Wojaczek. 

12. Turpizm w krajowej i emigracyjnej literaturze „epoki PRL-u”: 
M. Hłasko, J. Kosiński.  

13. „Odraza” jako chwyt reklamowy – debiuty „brulionowców”. 
M. Świetlicki, A. Stasiuk. 

14. Proza genderowa: M. Gretkowska, I. Filipiak. 
15. Turpizm a ponowoczesność (bricolage jako sposób życia; proza 

fantasy). 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa  

1. Białoszewski Miron, „Odczepić się” i inne wiersze opublikowane 
w latach 1976-1980, Warszawa 1994. 

2. Białoszewski Miron, Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa 1989. 
3. Białoszewski Miron, Rozkurz, Warszawa 1998. 
4. Bryll Ernest, Wiersze wybrane, Kraków 1978. 
5. Bursa Andrzej, Utwory wierszem i prozą, Kraków 1982. 
6. Filipiak Izabela, Magiczne oko. Opowiadania zebrane, Warszawa 

2006. 
7. Gretkowska Manuela, Kabaret metafizyczny (wydanie dowolne). 
8. Grochowiak Stanisław, Nie było lata, Warszawa 1994. 
9. Kolbus Edward, Kaskaderzy literatury, Łódź 1990. 
10. Kosiński Jerzy, Malowany ptak (wydanie dowolne). 
11. Różewicz Tadeusz, Utwory zebrane, Wrocław 2005. 
12. Stachura Edward, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, red. 

Ziemowit Fedecki, Warszawa 1984. 
13. Stasiuk Andrzej, Mury Hebronu (wydanie dowolne).  
14. Świetlicki Marcin, 37 wierszy o wódce i papierosach, Bydgoszcz 

2000. 
15. Świetlicki Marcin, Pieśni profana, Czarne 1998. 
16. Wojaczek Rafał, Wiersze, wybrał i posł. opatrzył Tadeusz Pióro, 
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Warszawa 2000. 

Literatura uzupełniaj ąca 

Grochowiak 
1. Duk Józef, Synkretyzm stylistyczny poezji Stanisława Grochowiaka, 

Łódź 1997. 
2. Dworniczak Agnieszka, Stanisław Grochowiak, Poznań 2000. 
3. Latawiec Krystyna, Dramat poetycki po 1956 roku. Jarosław 

Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tymoteusz Karpowicz, Kraków 
2007. 

4. Nawrocki Michał, Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni. Rzecz 
o poezji Stanisława Grochowiaka, Kraków 2007. 

Różewicz 
1. Dorak-Wojakowska Lilianna, Poetyka cielesności w utworach 

dramatycznych Tadeusza Różewicza, Kraków 2007. 
2. Filipowicz Halina, Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia 

Tadeusza Różewicza, przeł. Tomasz Kunz, Kraków 2001. 
3. Górska Irena, Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie 

twórczości Tadeusza Różewicza, Poznań 2004. 
4. Wizje Różewiczowskie, red. Joanna Puzyna-Chojka, Gdańsk 2008. 

Bryll 
1. Bieńkowska Danuta Irena, Ernest Bryll i teatr romantyczny – 

kontynuacja czy deformacja (analiza rzeczy listopadowej), Toronto 
1970. 

2. Bryll Ernest, O trzeciej nad ranem. Z Ernestem Bryllem o rodzinie, 
życiu, poezji i spotkaniach o trzeciej nad ranem rozmawia Izabela 
Górnicka-Zdziech, Częstochowa 2009.  

Białoszewski 
1. Gołąb Mariusz, Język i rzeczywistość w twórczości Mirona 

Białoszewskiego, Łódź 2001. 
2. Kanabrodzki Mateusz, Kapłan i fryzjer. Żywioł materialno-cielesny 

w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona 
Białoszewskiego, Helmuta Kajzera, Gdańsk 2004.  

3. Winiecka Elżbieta, Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006.  

Stachura 
1. Januszkiewicz Michał, Tropami egzystencjalizmu w literaturze 

polskiej XX wieku: o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata 
i Edwarda Stachury, Poznań 1998. 

2. Marx Jan, Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach 
przeklętych, Warszawa 1993. 

Bursa 
1. Chrzanowski Maciej, Andrzej Bursa. Czas, twórczość, mit, Kraków 

1986. 
2. Dunaj-Kozakow Ewa, Bursa. Najnowsza monografia życia 

i twórczości, Kraków 1996. 

Wojaczek 
1. Cudak Romuald, Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka, 

Katowice 2004. 
2. Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, 

red. Romuald Cudak i Maciej Malecki, Katowice 2001. 
3. Szczawiński Maciej Michał, Rafał Wojaczek, który był, Katowice 

1999. 

Hłasko 
1. Dębnicka Olga, Dziwka i Madonna. Marka Hłaski widzenie świata, 

Gdańsk 1996. 
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2. Stabro Stanisław, Legenda i twórczość Marka Hłaski, Wrocław 
1985.  

„bruLion” 
1. Dunin-Wąsowicz Paweł, Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia 

„brulionu” wobec rzeczywistości III RP, Warszawa 2000. 
2. Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. 

O twórczości tzw. pokolenia „brulionu” (1986-1996), Warszawa 
1996. 

3. Wieczorek Marcin, bruLion. Instrukcja obsługi, Kraków 2005. 

Stasiuk 
1. Stasiuk Andrzej, Jak zostałem pisarzem. Próba autobiografii 

intelektualnej, Czarne 1998. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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9. KONWERSATORIA 

9.1. KONWERSATORIUM: JĘZYK WERBALNY W SZTUKACH PRZEDSTAWIAJĄCYCH – PROF. DR HAB. JOANNA 
OKONIOWA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Konwersatorium: Język werbalny w sztukach przedstawiających 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
wiedza ze wprowadzenia do językoznawstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem teorii znaku, tematu (gramatyka a obrazowanie), 
a także znajomość praktycznej stylistyki 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W01); 

− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o interpretacji dzieła 
sztuki jako problemie teoretycznym, zwłaszcza o roli języka 
werbalnego w sztuce w ciągu dziejów (FPIP_W04, FP1P_W05, 
FP1P_W06); 

− rozumie wpływ wybranych koncepcji filozoficznych i estetycznych 
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na ostateczny kształt dzieła sztuki (FP1P_W05, FPIP_W14); 
− potrafi samodzielnie analizować i interpretować dzieło sztuki, 

uwzględniając wyznaczniki intertekstualności (FP1P_U01): 
− umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 

zawodowe (FPIP_U04); 
− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w różnorodnych jego przejawach (FPIP_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
− wykład konwersatoryjny;  
− dyskusja;  
− prezentacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach (ocena ciągła zgodna 
z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP); 

− jakość przedstawionej prezentacji (zgodnie z kryteriami oceniania 
wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP) lub eseju (zgodnie 
z kryteriami zaliczenia i oceniania pracy pisemnej przyjętymi 
w ZFP); 

− sprawność w zakresie analizy;  
− rozumienie omawianych zagadnień.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− aktywny udział w dyskusjach; 
− przedstawienie prezentacji lub eseju zgodnych z tematyką zajęć. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot podejmuje ważny problem interpretacji dzieła sztuki wraz 
z podstawową tu problematyką filozoficzną i estetyczną. 
(W. Tatarkiewicz, R. Ingarden). Zajmuje się ontologicznym statusem 
tytułu wobec dzieła. W szczególności zmierza do ukazania roli języka 
werbalnego w sztuce w ciągu dziejów. Mowa jest o jego funkcjach 
semantycznej i asemantycznej. Należą tu banderole, emblematy, 
enklawy semantyczne, tytuły, napisy, podpisy, manifesty artystyczne. 
Stanowi też przygotowanie do pełnej  recepcji multimedialnego dzieła 
sztuki. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Znaki językowe. Znaki ikoniczne. Język a kod wizualny. 
Systemy wtórne. Literatura, malarstwo, film. 
Znaki językowe w sztuce. 
Tytuł i jego status ontologiczny. Literatura i sztuka. 
Tytuł a dzieło plastyczne. 
Napisy w obrazach: informujące, wypowiedzi, inwokacje, wypowiedzi 
autorskie, sentencje,  cytaty z Pisma św.  
XX wiek: futuryści – kolaże, inskrypcje. Asemantyczność, 
absurdalność, pseudonapisy. 
Tytuły dzieł malarskich. Zarys dziejów. 
Wiek XIX – tytuły muzyczne.  
Symboliści, futuryści, surrealiści.  
Postawy twórców wobec tytułów w XX wieku. 
Tytuły dzieł malarstwa bezprzedmiotowego. 
Tytuły dzieł muzycznych, poetyckich. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. H. Béhar, O tytułach surrealistycznych, przeł. A. Labuda, 
„Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2. 

2. E. Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną 
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cywilizacją (chrematonimy), [w:] Polskie nazwy własne. 
Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 
1998, s. 343-361. 

3. J. Chłądzyńska, Analiza tytułów czasopism polskich, „Onomastica” 
XLV, s. 231-267. 

4. D. Danek, Dwie funkcje tytułu: identyfikująca i wprowadzająca, 
[w:] Tekstologia. Współczesna polszczyzna. 6. Wybór opracowań, 
cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 
2004, s. 81-89. 

5. R. Ingarden, O budowie obrazu, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 2, 
Warszawa 1958. 

6. R. Jakobson, Język a inne sposoby komunikacji, [w:] tegoż, 
W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1, red. 
M. R. Mayenowa, Warszawa 1989, s. 59-74. 

7. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach, 
„Pamiętnik Literacki”, LXXXI, 1990, s. 183-20. 

8. M. Magda-Czekaj, Tytuły polskich dzieł malarskich, [w:] 
Manuscula linguistica, in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, 
Kraków 2006, s. 275-287.  

9. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, [w:] tegoż, 
Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984. 

10. H. Markiewicz, Tytuły dzieł literackich, [w:] tegoż, Zabawy 
literackie, Kraków 1992, s. 11-32. 

11. J. Okoniowa, Język werbalny w sztukach pięknych (O tytułach 
w polskiej sztuce w latach 1950-1994), [w:] O kształcie języka, red. 
B. Wyderka, Opole 1999, s. 161-172. 

12. J. Okoniowa, Sacrum w tytułach dziel sztuki (Słowo w twórczości 
plastycznej Tadeusza Kantora), [w:] Tekst sakralny. Tekst 
inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź 1997, s. 303-310. 

13. J. Okoniowa, O tytułowaniu obrazów – od Grottgera do 
Brzozowskiego. Postawy twórców  i uczonych, [w:] Manuscula 
linguistica, op. cit., s. 315-323. 

14. J. Okoniowa, Ideonim – pomiędzy nazwa własną a metatekstem, 
[w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, Kraków 
2007, s. 73-79. 

15. M. Piechota, Status ontologiczny tytułu wobec dzieła, [w:] 
Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 5, Tekstologia cz. 2, 
red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, 
s. 72-80. 

16. W. Pisarek, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, [w:] Współczesna 
polszczyzna. Wybór opracowań 5, Tekstologia cz. 2, red. J. 
Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, s. 55-71.  

17. K. Skowronek, Między „Bluszczem” a „Cosmopolitan”. Tytuły 
polskich czasopism kobiecych XX wieku, „Onomastica” XLV, 2000, 
s. 269-289. 

18. K. Skowronek, Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947-2002), 
[w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn 
2002, s. 610-628. 

19. K. Skowronek, K. Rutkowski, Media i nazwy, Kraków 2004. 
20. M. Wallis, Sztuki i znaki, Warszawa 1983 (zwłaszcza rozdział 

Napisy w obrazach, s.191-225 i O tytułach dzieł sztuki, s. 226-271). 

Literatura uzupełniaj ąca  

1. E. Benveniste, Semiologia języka, [w:] Znak, styl, konwencja, 
Warszawa 1977.  

2. O. Fischer, Dowody na ikoniczność w języku, [w:] Ikoniczność 
znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, 
Kraków 2006, s. 15-45.  
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3. E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia 
obrazowego, Warszawa 1981. 

4. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, 
Warszawa 1984. 

5. W. Okoń, Sztuka i narracja. O narracji wizualnej w malarstwie 
polskim II połowy XIX wieku, Wrocław 1988.  

6. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce 
w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 
1992. 

7. J. Pelc, O pojęciu tematu, Wrocław-Warszawa 1961. 
8. Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, 

Nieborów, 29IX – 1 X 1977, red. A. Morawińska, Warszawa 1982.  
9. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne. Problemy 

metodologiczne, [w:] Intertekstualność jako problem poetyki 
historycznej. Studia, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, 
Warszawa 1992, s. 339-363. 

10. S. Wysłouch, Literatura a semiotyka, Warszawa 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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9.2. KONWERSATORIUM JĘZYKOZNAWCZE: WSPÓŁCZESNA POLSZCZYZNA W MEDIACH –  
DR MAŁGORZATA PACHOWICZ, DOC. PWSZ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Konwersatorium j ęzykoznawcze: Współczesna polszczyzna 
w mediach  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.3 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W01); 

− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym języku 
polskim oraz o kulturze języka (FP1P_W08); 

− ma podstawową wiedzę z zakresu pragmalingwistyki (FP1P_W09);  
− potrafi wyszukiwać, diagnozować, analizować, oceniać różnorodne 

zjawiska językowe występujące w języku mediów (FP1P_U01); 
− ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego 
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(FP1P_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną;  
− klasyczna metoda problemowa;  
− dyskusja;  
− ćwiczenia konwersatoryjne, ćwiczenia praktyczne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania:  
− wykonywanie ćwiczeń analitycznych odwołujących się do materiału 

językowego z mediów, 
− przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego różnorodnych 

(wybranych przez studenta) zjawisk językowych  w mediach 
(diagnoza i analiza tych zjawisk). 

Kryteria oceny: 
− wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 

umiejętnością diagnozy i analizy zjawisk językowych w mediach, 
a także stosownymi kompetencjami (student ma świadomość 
znaczenia języka jako dobra narodowego); 

− kryteria oceny ćwiczeń i referatu zgodne z kryteriami oceniania 
przyjętymi w ZFP.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia:  
− ocena ciągła (obejmująca bieżące przygotowanie studenta do zajęć 

i poprawne wykonywanie przez niego ćwiczeń praktycznych); 
− pozytywna ocena z referatu przygotowanego przez studenta. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Cele zajęć: zapoznanie studentów ze stanem polszczyzny w mediach 
(prasa, radio, telewizja, Internet) oraz umiejętność diagnozowania 
i analizowania szczególnie niepokojących zjawisk językowych 
w mediach. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Gatunki dziennikarskie a język.  
2. Zachowania językowe w mediach (kategoria oficjalności, modele 

zachowań grzecznościowych, zmiany w systemie adresatywnym). 
3. Etyka komunikacji medialnej. 
4. Mody językowe w mediach; ekspansja potoczności (kolokwializmy, 

wulgaryzmy); zapożyczenia; neologizmy; stereotypy językowe. 
5. Kreatywność w mediach – „słowa medialne”. 
6. Brutalizacja języka; język nienawiści w mediach. 
7. Manipulacja językowa w mediach. 
8. Ortografia w prasie i Internecie. 
9. Diagnozowanie i analizowanie zjawisk językowych w polszczyźnie 

mediów.  

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, 
Kraków 2008. 

2. Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek- 
-Kłosińska, Warszawa 2000.  

3. I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 
2007. 

4. Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 
2004. 

5. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 
2007. 
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6. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.  
2. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, 

składnia, Warszawa 2008.  
3. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, 

interpunkcja, Warszawa 2008.  
4. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia 

leksykalne, Warszawa 2007. 
5. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane 

zagadnienia, Rzeszów 2004.   

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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9.3. KONWERSATORIUM Z LITERATURY – DR AGATA PRZYBYL SKA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Konwersatorium z literatury 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.2 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr Agata Przybylska 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
znajomość poetyki oraz teorii literatury w zakresie przewidzianym 
programem studiów I stopnia 

18 Efekty kształcenia 

Student:  
− ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W01); 

− zdobywa wiedzę na temat wybranych zjawisk obecnych 
w literaturze polskiej w latach 1989-2012 (FP1P_W04, 
FP1P_W06);  

− potrafi omówić twórczość wybranych autorów reprezentujących 
wybrane nurty literackie charakterystyczne dla lat 1989-2012 
(FP1P_W04, FP1P_W05);  

− umie określić miejsce literatury polskiej na literackiej mapie 
Europy Środkowej (FP1P_W04);  
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− jest świadomy wpływu kultury masowej i zjawisk 
demograficznych na kształt życia literackiego w kraju 
(FP1P_W05); 

− posiada świadomość mód literackich i ich wpływu na bieżące życie 
literackie (FP1P_W05);  

− dostrzega korelację między życiem kulturalnym a społeczno- 
-politycznym (FP1P_W05);  

− potrafi samodzielnie analizować i interpretować utwory literackie 
(FP1P_U01); 

− potrafi porównawczo analizować dzieła literackie i ich filmowe 
adaptacje (FP1P_U01); 

− posiada umiejętność krytycznego odbioru literackich dzieł 
„bestsellerowych” (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
− minireferaty;  
− prezentacje;  
− dyskusje.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania:  
− ocena udziału w dyskusji podczas zajęć (w systemie punktowym); 
− ocena krótkiego wystąpienia na wybrany temat. 

Kryteria oceny:  
− wartość merytoryczna wypowiedzi; ogólne zgodne z kryteriami 

oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− aktywny udział w dyskusji podczas zajęć; 
− przygotowanie krótkiego wystąpienia na wybrany temat. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

1. Literatura fantasy – najpopularniejsi polscy autorzy. 
2. Między beletrystyką a dziennikarstwem. 
3. Twórcy dojrzali i odchodzący. 
4. Płeć literatury. 
5. „M ęska” proza.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ad 1. A. Sapkowski, A. Ziemianin, D. Terakowska, J. Piekara, 
M. L. Kossakowska. 
Ad 2. W. Łysiak, M. Szczygieł, J. Pilch. 
Ad 3. Cz. Miłosz, S. Mrożek. 
Ad 4. I. Filipiak, E. Tkaczyszyn-Dycki. 
Ad 5. J. Maślanek, D. Bieńkowski, W. Kowalewski. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Bieńkowski D., Biało-czerwony, Warszawa 2007. 
2. Filipiak I., Magiczne oko. Opowiadania zebrane, Warszawa 2006.  
3. Kossakowska M. L., Siewca wiatru, Lublin 2004.  
4. Kowalewski W., Światło i lęk, Warszawa 2003. 
5. Łysiak W., MW, Warszawa 2004. 
6. Maślanek J., Haszyszopenki, Warszawa 2008. 
7. Miłosz Cz., Wiersze ostatnie 2006, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, 

Kraków 2011. 
8. Mrożek S., Baltazar. Autobiografia, Warszawa 2006. 
9. Piekara J., Młot na czarownice, Lublin 2011. 
10. Pilch J., Trup ze złożonymi skrzydłami, Warszawa 2010. 
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11. Sapkowski A., Coś się kończy, coś się zaczyna, Warszawa 2003. 
12. Szczygieł M., Gottland, Wołowiec 2006. 
13. Terakowska D., Tam, gdzie spadają anioły, Kraków 2002. 
14. Tkaczyszyn-Dycki E., Dzieje rodzin polskich, Warszawa 2005. 
15. Ziemianin A., Achaja, t. 1, Lublin 2002. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Zajdel 2002. Antologia. Wybór najlepszych opowiadań polskich 
autorów, Fabryka Słów, Lublin 2002. 

2. Bieżące numery czasopism: „Wyspa”, „Fragile”, „SF”, „Nagłos”, 
„Tygiel Kultury” w wersji papierowej lub elektronicznej. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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9.4. KONWERSATORIUM: LITERATURA I MEDIA  – DR MAGDALENA SUKIENNIK 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Konwersatorium: Literatura i media 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.2 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr Magdalena Sukiennik 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
− wiedza z zakresu poetyki z elementami teorii literatury;  
− ogólna wiedza o języku i kulturze. 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W01); 

− zdobywa wiedzę na temat wybranych zjawisk obecnych 
w literaturze polskiej i obcej ze szczególnym uwzględnieniem 
literatury najnowszej, a także porządkuje wiedzę szczegółową 
o poetyce tekstu literackiego z uwzględnieniem wybranych 
zagadnień z teorii literatury (FP1P_W04, FP1P_W06);  

− zna konteksty interpretacyjne, literackie i pozaliterackie, związane 
z obecnością multimediów we współczesnej kulturze oraz rozumie 
rolę ich wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury 
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(FP1P_W05); 
− ma podstawową wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, 

obiegach i mediach, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W12); 

− potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji tekstów 
kultury (FP1P_U01); 

− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w różnorodnych jego przejawach (FPIP_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− praca z tekstem;  
− ćwiczenia lekturowe, pisemne, myślowe; 
− dyskusja;  
− rozmowa; 
− elementy wykładu konwersatoryjnego. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− aktywność na zajęciach (ocena ciągła zgodna z kryteriami oceniania 
wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP); 

− wykonanie projektu (zgodnie z kryteriami oceniania wypowiedzi 
ustnej przyjętymi w ZFP) lub napisanie tekstu analityczno- 
-interpretacyjnego (zgodnie z kryteriami zaliczenia i oceniania pracy 
pisemnej przyjętymi w ZFP); 

− sprawność w zakresie analizy;  
− rozumienie omawianych zagadnień.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− aktywność na zajęciach; 
− napisanie tekstu analityczno-interpretacyjnego lub wykonanie 

projektu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wiedza z zakresu relacji między literaturą i nowymi mediami oraz 
pojawiających się w związku z tym nowych form tekstu, zmiennych ról 
odbiorcy i autora, problemów przestrzeni tekstu, polisensoryczności, 
a także problemów estetycznych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Znak językowy, znak kulturowy.  
Problemy mimetyczności i narracji.  
Role odbiorcy i autora. 
Problem multimedialności i interaktywności.  
Pojęcia: hipertekstu, liternetu, liberatury w ujęciu zarówno 
teoretycznoliterackim, jak i historycznym.  
Nowe – „stare” gatunki literackie.  
Problemy estetyczne nowych mediów. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. J. L. Borges, Biblioteka Babel, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, wyd. 
dowolne. 

2. J. L. Borges, Ogród o rozwidlających się ścieżkach, tłum. A. Sobol- 
-Jurczykowski, wyd. dowolne. 

3. J. Cortazar, Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, wyd. dowolne. 
4. T. Czyżewski, Hamlet w piwnicy, [w:] tegoż, Poezje i próby 

dramatyczne, oprac. A. Baluch, Wrocław 1992, BN I 273 lub tegoż, 
Poezje wybrane, Warszawa 1979 lub wyd. dowolne. 

5. Z. Fajfer, „dwadzieścia jeden liter/ ten letters”, tłum. K. Bazarnik, 
Kraków 2010. 

6. K. Nowakowski, Koniec świata według Emeryka, Kraków 2005, 
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płyta CD. 
7. R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne, tłum. J. Gondowicz, Warszawa 

2005. 
8. S. Shuty, Blok [online: http://www.blok.art.pl]. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. E. J. Aarseth, Cybertekst: literatura ergodyczna, tłum. 
A. Rogozińska, [w:] Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia 
i Wybór tekstów, red. A. Karpowicz, Warszawa 2012 [online: 
http://techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html]. 

2. W. Bobiński, Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia 
kształcenia literacko-kulturowego, Kraków 2011. 

3. E. Branny-Jankowska, Cybertekst. Perspektywa czytelnika – 
użytkownika, 2011 [online: http://www.techsty.art.pl/magazyn/ 
magazyn7/cybertekst/eDp03.html]. 

4. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych 
mediów, tłum zbior., red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008. 

5. Z. Fajfer, Liberatura: aneks do słownika terminów literackich, 
„Dekada Literacka” 1999, nr 5/6. 

6. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. 
A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. 
Antologia, red. H. Markiewicz, Kraków 1992. 

7. W. Kalaga, Tekst hybrydyczny. Polifonie i aporie doświadczenia 
wizualnego, [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. 
W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa 2010. 

8. P. Michałowski, Zrozumieć, żeby zobaczyć – zobaczyć, żeby 
zrozumieć. Dwa typy doświadczenia w poezji, [w:] Kulturowe 
wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, 
Warszawa 2010. 

9. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:] 
tegoż, Tekstowy świat, Warszawa 1995. 

10. M. Pisarski, Powieść jako zwierciadło umysłu: szkic do poetyki 
hipertekstu na podstawie klasyki gatunku: afternoon. a story, 
Patchwork Girl, A Further Xanadu, [w:] Liternet: literatura 
i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002. 

11. M. Rembowska-Płuciennik, Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie 
mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika, [w:] Kulturowe 
wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, 
Warszawa 2010. 

12. E. Szczęsna, Cyfrowy światoobraz. Kilka uwag o obrazowości 
przekazów internetowych, [w:] Kulturowe wizualizacje 
doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa 2010. 

13. Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako 
dzieła sztuki, red. M. Dawidek-Gryglicka, Kraków 2005. 

14. B. Witosz, Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań 
komunikacji wirtualnej, [w:] Tekst (w) sieci. 1. Tekst. Język. 
Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009. 

15. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
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nauczyciela akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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10. SEMINARIA DYPLOMOWE 

10.1. SEMINARIUM DYPLOMOWE Z ZAKRESU METODYKI NAUCZ ANIA JĘZYKA POLSKIEGO – DR 
KRYSTYNA CHOI ŃSKA, DOC. PWSZ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Seminarium dyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka 
polskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 24 (7+17) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 i 6 

10 Typ zajęć seminarium 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ 

13 Prowadzący dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− w wyniku uczestniczenia w przewidzianych programem zajęciach 

oraz dzięki samokształceniu zdobył merytoryczne przygotowanie do 
podjęcia wskazanej w temacie problematyki (FP1P_W01, 
FP1P_W17); 

− potrafił stworzyć dla własnych rozważań płaszczyznę umocowań 
i odniesień – po pierwsze dzięki trafnemu doborowi literatury 
przedmiotowej, tak w jej wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, 
a po drugie dzięki jej celowemu wykorzystaniu (FP1P_U02); 

− zapewniając sobie warunki do optymalnego wykorzystania 
informacji zawartych w wszelkiego rodzaju tekstach cudzych, 
dokonał pogłębionej ich recepcji, uwzględniwszy jej wszystkie 
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etapy, tj. zrozumienie, analizę, interpretację, wysnucie wniosków 
(FP1P_U02, FP1P_U14); 

− w przypadku tematu, którego rozwinięcie wymagało uwzględnienia 
materiału pozyskanego w wyniku badań własnych, wykazał się 
umiejętnością przeprowadzenia ich w sposób metodologicznie 
poprawny, zgodnie z przewidzianym dla pracy naukowej tokiem 
postępowania (FP1P_U02); 

− mimo wyraźnych zakotwiczeń w cudzych poglądach stworzył dzieło 
oryginalne dzięki temu, iż zadbał o to, aby nie ukrywając 
korzystania z nich w sposób tak pośredni, jak i bezpośredni, 
wyraźnie oddzielić od nich sądy własne (FP1P_U14, FP1P_U18); 

− udowodnił posiadanie kompetencji tekstotwórczej, tworząc tekst 
spójny treściowo, logicznie i przejrzyście go komponując, 
respektując wszelkie normy poprawnościowe: językową, 
stylistyczną, gatunkową (FP1P_U02, FP1P_U19); 

− potrafi poprzez aktywny udział w zajęciach wykorzystywać 
możliwości budowania własnych kompetencji, wzbogacania wiedzy 
i rozwijania umiejętności (FP1P_K01); 

− organizuje własną pracę, należycie hierarchizując zadania i cele oraz 
respektując przepisy prawa i zasady etyczne obowiązujące we 
wspólnocie akademickiej (FP1P_K09). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
− dyskusja; 
− prezentacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania: 
− ocenianie aktywności uczestników podczas zajęć oraz sprawdzanie 

oddawanych fragmentów pracy dyplomowej; 
− egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny: 
− wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 

umiejętnościami i kompetencjami; 
− kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne 

z kryteriami oceniania pracy licencjackiej przyjętymi w ZFP;  
− ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania 

wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
− ocena kompetencji społecznych na podstawie obserwacji 

prowadzącego zajęcia; 
− podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej 

(w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) oraz 
warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego 
zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami przygotowania i obrony 
pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania 
i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami oceny pracy dyplomowej, 
Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na 
studiach pierwszego stopnia przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną po semestrze 5 i 6; 
− egzamin dyplomowy po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− obecność na seminarium i aktywny udział w zajęciach, 

wykonywanie zaleconych prac; 
− w semestrze 5 – przedstawienie konspektu pracy dyplomowej, 

zebranie bibliografii oraz napisanie jednego rozdziału pracy; 
w semestrze 6 – przedłożenie pracy w całości. 
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22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Treści kształcenia realizowane na seminarium dyplomowym z zakresu 
metodyki nauczania języka polskiego obejmują problematykę związaną 
z: szeroko pojętym dyskursem lekcyjnym, multimediami na lekcjach 
języka polskiego, analizą języka nauczycieli i uczniów oraz analizą 
stosowanych na lekcjach w szkole podstawowej i gimnazjum metod 
nauczania języka polskiego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Innowacje w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum. 
2. Język stosowany przez ucznia i nauczyciela na lekcjach języka 

polskiego. 
3. Język ucznia gimnazjum (kod rozwinięty a ograniczony). 
4. Multimedia w szkole podstawowej i gimnazjum. 
5. Nobliści i ich twórczość w programach i podręcznikach do języka 

polskiego. 
6. Teksty kultury w podręcznikach i na lekcjach języka polskiego 

w gimnazjum. 
7. Słuchowisko radiowe na lekcjach języka polskiego. 
8. Korespondencja sztuk na lekcjach języka polskiego. 
9. Strategie i techniki pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego. 
10. Gry i zabawy dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu języka 

polskiego. 
11. Czasopisma metodyczne i ich struktura, zawartość treściowa, 

funkcje z uwzględnieniem e-czasopism. 
12. Charakterystyka dyskursu lekcyjnego. 
13. Kształcenie językowe na lekcjach języka polskiego w szkole 

podstawowej. 
14. Badania kompetencji tekstotwórczej uczniów gimnazjum. 
15. Badania kompetencji językowej uczniów gimnazjum.  
16. Kształcenie językowe na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. 
A. Janus-Sitarz, Kraków 2010. 

2. J. Kowalikowa, Nauczyciel polonista jako autor materiałów 
dydaktycznych, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, 
red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005, s. 269-296.  

3. H. Kurczab, W kręgu integracji. Zarys problematyki, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. 
Dydaktyka I” 2002, nr 2. 

4. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 
2005.  

5. J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997.  
6. Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. Michułka 

i K. Bakuła, Wrocław 2005. 
7. Polonista w szkole, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 
8. W. Wantuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, 

Kraków 2005. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 
2005.  

2. J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006. 
3. A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. 

Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003. 
4. P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005. 
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25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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10.2. SEMINARIUM DYPLOMOWE – DR MAŁGORZATA PACHOWIC Z, DOC. PWSZ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Seminarium dyplomowe 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 09.3 

6 Punkty ECTS 24 (7+17) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 i 6 

10 Typ zajęć seminarium 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

13 Prowadzący dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− w wyniku uczestniczenia w przewidzianych programem zajęciach 

oraz dzięki samokształceniu zdobył merytoryczne przygotowanie do 
podjęcia wskazanej w temacie problematyki (FP1P_W01, 
FP1P_W17); 

− potrafił stworzyć dla własnych rozważań płaszczyznę umocowań 
i odniesień – po pierwsze dzięki trafnemu doborowi literatury 
przedmiotowej, tak w jej wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, 
a po drugie dzięki jej celowemu wykorzystaniu (FP1P_U02); 

− zapewniając sobie warunki do optymalnego wykorzystania 
informacji zawartych w wszelkiego rodzaju tekstach cudzych, 
dokonał pogłębionej ich recepcji, uwzględniwszy jej wszystkie 
etapy, tj. zrozumienie, analizę, interpretację, wysnucie wniosków 
(FP1P_U02, FP1P_U14); 

− w przypadku tematu, którego rozwinięcie wymagało uwzględnienia 
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materiału pozyskanego w wyniku badań własnych, wykazał się 
umiejętnością przeprowadzenia ich w sposób metodologicznie 
poprawny, zgodnie z przewidzianym dla pracy naukowej tokiem 
postępowania (FP1P_U02); 

− mimo wyraźnych zakotwiczeń w cudzych poglądach stworzył dzieło 
oryginalne dzięki temu, iż zadbał o to, aby nie ukrywając 
korzystania z nich w sposób tak pośredni, jak i bezpośredni, 
wyraźnie oddzielić od nich sądy własne (FP1P_U14, FP1P_U18); 

− udowodnił posiadanie kompetencji tekstotwórczej, tworząc tekst 
spójny treściowo, logicznie i przejrzyście go komponując, 
respektując wszelkie normy poprawnościowe: językową, 
stylistyczną, gatunkową (FP1P_U02, FP1P_U19); 

− potrafi poprzez aktywny udział w zajęciach wykorzystywać 
możliwości budowania własnych kompetencji, wzbogacania wiedzy 
i rozwijania umiejętności (FP1P_K01); 

− organizuje własną pracę, należycie hierarchizując zadania i cele oraz 
respektując przepisy prawa i zasady etyczne obowiązujące we 
wspólnocie akademickiej (FP1P_K09). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− klasyczna metoda problemowa;  
− dyskusja seminaryjna;  
− redagowanie, a następnie prezentowanie fragmentów pracy;  
− konsultacja indywidualna;  
− konsultacja on-line. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania: 
− ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej 

(ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy dyplomowej) oraz umiejętności wypowiadania się 
i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków; 

− egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny: 
− wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 

umiejętnościami i kompetencjami; 
− kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne 

z kryteriami oceniania pracy licencjackiej przyjętymi w ZFP;  
− ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania 

wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
− ocena kompetencji społecznych na podstawie obserwacji 

prowadzącego zajęcia; 
− podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej 

(w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) oraz 
warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego 
zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami przygotowania i obrony 
pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania 
i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami oceny pracy dyplomowej, 
Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na 
studiach pierwszego stopnia przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną po semestrze 5 i 6; 
− egzamin dyplomowy po semestrze 6. 

Warunkiem zaliczenia jest obowiązkowe uczestniczenie studenta 
w seminarium oraz w semestrze 1 – przygotowanie konspektu pracy 
dyplomowej wraz z bibliografią przedmiotową i opracowanie rozdziału 
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teoretycznego pracy; w semestrze 2 – zredagowanie całej pracy. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Celem zajęć jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów 
do napisania pracy dyplomowej oraz kształcenie umiejętności 
korzystania z literatury naukowej.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Socjolektalne zróżnicowanie polszczyzny (język młodzieży szkolnej, 
studentów, grup zawodowych). 
Język mieszkańców wsi Małopolski (socjolingwistyczne uwarunkowania 
języka różnych pokoleń; wpływy gwarowe w polszczyźnie ogólnej 
mieszkańców wsi i miasteczek). 
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (zapożyczenia obce 
w tekstach reklamowych, ogłoszeniach prasowych, artykułach 
publicystycznych itp.). 
Cechy językowe, stylistyczne i kompozycyjne wybranych tekstów 
współczesnych (m.in. prasowych, reklamowych, zamieszczanych w 
Internecie).  
Oraz: zagadnienia z zakresu językoznawstwa zaproponowane przez 
studentów. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007. 
2. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003. 
3. Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, 

pod red. W. Pisarka, Kraków 1999. 
4. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004. 
5. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane 
zagadnienia, Rzeszów 2004. 

2. Artykuły m.in. z „Poradnika Językowego” i „Języka Polskiego” 
dotyczące wybranego przez studenta tematu pracy dyplomowej. 

Pozostałe lektury – zgodne z zakresami tematycznymi prac studentów.  

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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10.3. SEMINARIUM DYPLOMOWE: ANTROPOLOGIA CIAŁA – DR AGNIESZKA MOCYK 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Seminarium dyplomowe: Antropologia ciała 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 24 (7+17) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 i 6 

10 Typ zajęć seminarium 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator dr Agnieszka Mocyk 

13 Prowadzący dr Agnieszka Mocyk 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− w wyniku uczestniczenia w przewidzianych programem zajęciach 

oraz dzięki samokształceniu zdobył merytoryczne przygotowanie do 
podjęcia wskazanej w temacie problematyki (FP1P_W01, 
FP1P_W17); 

− potrafił stworzyć dla własnych rozważań płaszczyznę umocowań 
i odniesień – po pierwsze dzięki trafnemu doborowi literatury 
przedmiotowej, tak w jej wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, 
a po drugie dzięki jej celowemu wykorzystaniu (FP1P_U02); 

− zapewniając sobie warunki do optymalnego wykorzystania 
informacji zawartych w wszelkiego rodzaju tekstach cudzych, 
dokonał pogłębionej ich recepcji, uwzględniwszy jej wszystkie 
etapy, tj. zrozumienie, analizę, interpretację, wysnucie wniosków 
(FP1P_U02, FP1P_U14); 

− w przypadku tematu, którego rozwinięcie wymagało uwzględnienia 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 
 Specjalności – animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska 

III rok 
Przedmioty do wyboru 

 

 89 
 

materiału pozyskanego w wyniku badań własnych, wykazał się 
umiejętnością przeprowadzenia ich w sposób metodologicznie 
poprawny, zgodnie z przewidzianym dla pracy naukowej tokiem 
postępowania (FP1P_U02); 

− mimo wyraźnych zakotwiczeń w cudzych poglądach stworzył dzieło 
oryginalne dzięki temu, iż zadbał o to, aby nie ukrywając 
korzystania z nich w sposób tak pośredni, jak i bezpośredni, 
wyraźnie oddzielić od nich sądy własne (FP1P_U14, FP1P_U18); 

− udowodnił posiadanie kompetencji tekstotwórczej, tworząc tekst 
spójny treściowo, logicznie i przejrzyście go komponując, 
respektując wszelkie normy poprawnościowe: językową, 
stylistyczną, gatunkową (FP1P_U02, FP1P_U19); 

− potrafi poprzez aktywny udział w zajęciach wykorzystywać 
możliwości budowania własnych kompetencji, wzbogacania wiedzy 
i rozwijania umiejętności (FP1P_K01); 

− organizuje własną pracę, należycie hierarchizując zadania i cele oraz 
respektując przepisy prawa i zasady etyczne obowiązujące we 
wspólnocie akademickiej (FP1P_K09). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− dyskusja; 
− praca z tekstem literackim i własnym; 
− elementy wykładu konwersatoryjnego; 
− konsultacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania: 
− prace cząstkowe (przygotowanie planu pracy, zestawienie 

bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, opracowanie tematu 
pracy, sporządzenie przypisów, skomponowanie poszczególnych 
rozdziałów i całości pracy, ostateczna redakcja tekstu i korekta); 

− bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność;  
− wypowiedzi ustne; 
− egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny: 
− wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 

umiejętnościami i kompetencjami; 
− terminowość i poprawność wykonywania zadań; 
− kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne 

z kryteriami oceniania pracy licencjackiej przyjętymi w ZFP;  
− ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania 

wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
− ocena kompetencji społecznych na podstawie obserwacji 

prowadzącego zajęcia; 
− podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej 

(w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) oraz 
warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego 
zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami przygotowania i obrony 
pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania 
i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami oceny pracy dyplomowej, 
Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na 
studiach pierwszego stopnia przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie z oceną po semestrze 5 i 6; 
− egzamin dyplomowy po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 
− w semestrze 5: wybór tematu pracy licencjackiej; wstępne 
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przygotowanie bibliografii; napisanie jednego rozdziału pracy; 
− w semestrze 6: złożenie całości pracy licencjackiej, przygotowanej 

zgodnie z przyjętymi zasadami i zatwierdzonej przez prowadzącego 
seminarium. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zasadniczo tematyka seminarium skupiona zostanie wokół kategorii 
ciała i cielesności w ich zróżnicowanych aktualizacjach i kontekstach 
(socjologicznym, filozoficznym, estetycznym). Rekonstrukcji oraz 
interpretacji obrazów literackich i wyobrażeń związanych z ciałem 
towarzyszyć będzie próba określenia retorycznych sposobów artykulacji 
doświadczenia somatycznego. Interesujące mogą się okazać zarówno 
wybrane utwory przeznaczone do publikacji, jak i dokumenty 
rzeczywiście osobiste (listy, pamiętniki, dzienniki). Punktem wyjścia 
będzie pogłębiona lektura tekstu dziewiętnastowiecznego, przy czym 
dziewiętnastowieczność należy rozumieć szeroko – jako formację 
dynamiczną, obejmującą okres od początku XIX stulecia do wybuchu 
I wojny światowej. Przyjęcie takich ram czasowych nie wyklucza 
przygotowywania pracy z literatury dwudziestolecia międzywojennego 
czy współczesnej – pozostającej w kręgu proponowanej problematyki.  
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest opracowywanie zagadnień, 
które nie mieszczą się w sygnalizowanej powyżej tematyce. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ciało jako przedmiot i temat dzieła sztuki. 
„Grzeszne manipulacje”, samobójstwo, kreacja bytów golemicznych. 
Metamorfozy ciała, animalizacja, reifikacja, automatyzacja, 
spotwornienie, kalectwo, starzenie się, choroba. 
Młodość, starość, przemijanie, śmierć ciała, śmiertelność i korporalność, 
„żywy trup”. 
Skandal i tabu, normy intymności. 
Scientia sexualis i ars erotica. 
Płeć ciała, macierzyństwo, ojcostwo, biologia (fizjologia) i kultura. 
Etyka ciała, ciało więzienie, troska o ciało, konsumpcja i asceza, wstręt, 
wstyd, strach, przemoc. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

Zgodna z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. 
A. Chałupnik [i in.], wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008. 

2. Chirpaz F., Ciało, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998. 
3. Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w 

literaturze polskiej XX wieku, pod red. H. Gosk, Izabelin 2002. 
4. Przymuszała B., Wstęp. Ciało jako przedmiot (?) badań 

humanistycznych. Problemy metodologiczne, [w:] tejże, Szukanie 
dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 
2006, s. 5-26. 

5. Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, tłum. A. Szurek, 
Kraków 2010. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia  
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wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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11. KOMPETENCJE SPOŁECZNE – OPCJE OGÓLNOUCZELNIANE DO WYBORU 

11.1. KOMPETENCJE SPOŁECZNE – OPCJA: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kompetencje społeczne – opcja: Komunikacja interpersonalna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator mgr Jolanta Pikul-Witek 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji 

interpersonalnej (FP1P_W22); 
− właściwie identyfikuje i interpretuje własne zasoby psychiczne 

potrzebne w dojrzałej komunikacji społecznej (FP1P_U08); 
− potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnorodnych 

procedur komunikacyjnych (FP1P_U13, FP1P_U15); 
− nabył umiejętności autoprezentacji potrzebne w przyszłej pracy 

zawodowej (FP1P_U05); 
− rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej wiedzy, 

szukania nowych rozwiązań pozwalających na kształtowanie 
dojrzałych i skutecznych relacji (FP1P_K04, FP1P_K07, 
FP1P_K14);  



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 
 Specjalności – animacja kultury, edukacja medialna i dziennikarska, nauczycielska 

III rok 
Przedmioty do wyboru 

 

 93 
 

− monitoruje własne strategie komunikacyjne (FP1P_K03);  
− jest gotowy do świadomego planowania drogi zawodowej 

w aspekcie komunikacji interpersonalnej i określania oczekiwań 
edukacyjnych (FP1P_K02, FP1P_K10). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− metody warsztatu interpersonalnego;  
− ćwiczenia praktyczne;  
− psychodrama;  
− testy (z uwzględnieniem anonimowości) sprawdzające poziom 

dojrzałości interpersonalnej do współdziałania z innymi DIT. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− ustne prezentacje (student referuje poznane zasady z przykładami 
praktycznych zastosowań); 

− systematyczna ocena wykonania ćwiczeń praktycznych; 
− dyskusje; 
− kryteria: poprawność wykonania zadań, wykazanie się 

rozumieniem omawianych zagadnień oraz związków między nimi. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− obecność na 90% zajęć;  
− aktywne uczestnictwo w zajęciach;  
− zaliczenie sprawdzającej prezentacji. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zainteresowanie studentów świadomym studiowaniem, poznawaniem 
oraz celowym kształtowaniem i modyfikowaniem relacji 
interpersonalnych ze względu na dojrzałą komunikację społeczną. 
Uczenie poprzez warsztaty interpersonalne skutecznych strategii 
komunikacyjnych. Poznawanie własnych zasobów psychicznych oraz 
nabywanie umiejętności ich twórczego wykorzystywania i 
modyfikowania w życiu osobistym oraz ze względu na rynek pracy. 
Nabywanie wiedzy o sposobach rozwijania własnego zdrowia 
psychicznego oraz uczenie się strategii radzenia ze stresem. Nauka 
zarządzania sobą oraz kształtowanie umiejętności świadomego 
planowania drogi zawodowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Prawidłowości komunikacji interpersonalnej w kontekście 
złożoności funkcjonowania całej psychiki. 

2. Mechanizmy percepcji społecznej i poznania społecznego. 
Kontekst społeczny. Skąpstwo poznawcze – mechanizmy 
wpływające na sposoby rozumienia siebie i innych. 

3. Rozpoznawanie własnych strategii percepcyjnych 
i komunikacyjnych. Ograniczenia i pułapki poznania społecznego. 

4. Komunikacja werbalna, rola słów. „Rozmawiajmy z drugim 
człowiekiem a nie z samym sobą”. 

5. Komunikowanie się niewerbalne; udział postawy, gestykulacji, 
mimiki, parawerbalnych cech głosu na przebieg relacji. 

6. Zasady komunikacji międzyludzkiej wg Z. Neckiego. Podstawowe 
elementy komunikacji. 

7. Techniki prowadzenia rozmów. Styl rzeczowy; oddziel ludzi od 
problemu: „do rozgryzienia jest problem a nie człowiek” 

8. Poznawanie własnych zasobów psychicznych. Cechy dojrzałej 
osobowości a sytuacje komunikacyjne. 

9. Rozpoznawanie własnych mechanizmów obronnych w kontaktach 
z innymi ludźmi.  

10. Współczesne koncepcje współdziałania: rozwój społeczno-moralny 
w ujęciu Kohlberga i Resta. Poznawanie własnych strategii 
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współdziałania (test DIT; Test Rozumienia Problemów 
Społecznych). 

11. Trudności w komunikacji – ogólna systematyka źródeł. Strategie 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych (praktyczne ćwiczenia). 

12. Zakłócenia procesu komunikowania. Bariery komunikacyjne, 
sytuacyjne i podmiotowe; autodiagnoza. 

13. Komunikacja skuteczna: podstawowe zasady. Kształtowanie 
umiejętności aktywnego słuchania. Ćwiczenie parafrazowania. 

14. Kształtowanie i rozwijanie własnych zasobów dojrzałej 
komunikacji. 

15. Czynniki sprzyjające komunikacji po stronie nadawcy i odbiorcy. 
16. Asertywność. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych 

i osobistych. 
17. Komunikowanie się w kontekście analizy transakcyjnej. 

Rozpoznawanie własnych mocnych stron i ograniczeń. Sposoby 
modyfikacji. 

18. Świadome wpływanie na feedback w relacjach interpersonalnych, 
m.in. rozpoznawanie typu psychicznego rozmówcy, eliminowanie 
barier, stosowanie technik aktywnego słuchania. 

19. Ćwiczenie podstaw autoprezentacji. 
20. Wywieranie wpływu na innych. Manipulacja w relacjach 

międzyludzkich. 
21. Konflikty w relacjach. Radzenie sobie z gniewem i innymi 

trudnymi emocjami. Normatywne i rozwojowe znaczenie dobrych 
konfliktów. 

22. Zdrowie psychiczne. Wypalenie zawodowe. Strategie radzenia 
sobie ze stresem. 

23. Diagnozowanie własnych interakcji. Świadome kształtowanie 
i modyfikowanie własnego rozwoju w kontekście dojrzałych relacji 
międzyludzkich. 

24. Męskie i kobiece style ekspresji.  
25. Na podstawie wiedzy o prawidłowościach komunikacji 

międzyludzkiej kształtowanie umiejętności świadomego 
planowania drogi zawodowej. 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 

1. Aronson E. (2001), Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa. 
2. Berne E. (1996), W co grają ludzie, PWN, Warszawa. 
3. Siek S. (1999), Autopsychoterapia, Wydawnictwo KUL, Lublin. 
4. Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K. (2007), Komunikacja 

między ludźmi, PWN, Warszawa. 
5. Steward J. (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji 

interpersonalnej, PWN, Warszawa. 
6. Nęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo 

Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. 
7. Nęcki Z. (1996), Atrakcyjność wzajemna, Wydawnictwo 

Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. 
8. Thompson P. (1998), Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk 

i S-ka, Poznań. 
9. Zimbardo P. (1999), Psychologia i życie, PWN, Warszawa. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  
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27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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11.2. KOMPETENCJE SPOŁECZNE – OPCJA: KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEGO ROZWOJU 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kompetencje społeczne – opcja: Kształtowanie twórczego rozwoju 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator mgr Urszula Kozioł 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− zna podstawowe zasady funkcjonowania psychologicznego 

człowieka i grupy społecznej (FP1P_W22); 
− posiada umiejętność obserwowania zachowań własnych i drugiego 

człowieka oraz wyciągania wniosków adekwatnych do sytuacji 
(FP1P_U08);  

− reaguje w sposób przemyślany, jest asertywny (FP1P_U13); 
− dokonuje niezbędnych korekt swego zachowania i strategii 

komunikacyjnych, rozwija swój potencjał (FP1P_U05, 
FP1P_U15); 

− zna swoje silne i słabe strony, jest pomysłowy, kreatywny, otwarty 
na wszelkie innowacje (FP1P_K03, FP1P_K14); 

− rozumie konieczność stałego rozwijania swej wiedzy i umiejętności 
(FP1P_K04);  

− określa priorytety w podejmowanych działaniach i oczekiwania 
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edukacyjne (FP1P_K02, FP1P_K07); 
− jest gotowy do świadomego planowania drogi zawodowej 

(FP1P_K10). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową-treningową z aktywnym 
udziałem studentów uczestniczących w eksperymentach, scenkach 
sytuacyjnych, panelach dyskusyjnych. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− pisemne kolokwium sprawdzające (minimum 51% poprawnych 
odpowiedzi); 

− systematyczna ocena wykonania ćwiczeń praktycznych; 
− kryteria: poprawność wykonania zadań, wykazanie się 

rozumieniem omawianych zagadnień oraz umiejętnościami 
i kompetencjami. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− studenci przygotowują ćwiczenia i prezentują je na forum grupy 

oraz zdają kolokwium zaliczeniowe, w którym powinni osiągnąć 
minimum 51% poprawnych odpowiedzi. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot obejmuje cztery bloki tematyczne:  
1. Kształtowanie pozytywnego myślenia. 
2. Umiejętności komunikowania i negocjacji. 
3. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. 
4. Elementy treningu twórczości. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

I. Kształtowanie pozytywnego myślenia (5 godzin). 
Samoocena, analiza swoich mocnych stron. Kształtowanie poczucia 
własnej wartości. 
Niepowodzenia a wyciąganie konstruktywnych wniosków z własnych 
porażek. 
Kształtowanie elastycznego optymizmu. 
II. Umiejętności komunikowania i negocjacji (10 godzin). 
Podstawowe zasady poprawnej komunikacji, bariery komunikacyjne. 
Asertywność. Odróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych, 
uległych oraz manipulacji. 
Mowa ciała i jej kontrola. 
Autoprezentacja, elementy wizerunku. Sposoby autoprezentacji. 
Negocjacje. 
Współczesne środki i sposoby komunikowania się (sms, e-mail, skype). 
III. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej (5 godzin). 
Analfabetyzm emocjonalny i jego koszty. 
Natura inteligencji emocjonalnej. Sterowanie emocjami. Empatia. 
Relacje interpersonalne. 
Program osiągania emocjonalnej mądrości. 
IV. Elementy treningu twórczości (10 godzin). 
Strategie w procesie twórczym. 
Twórcze operacje umysłowe. 
Uwaga i stan świadomości a procesy twórcze. 
Zakłócanie procesów twórczych. 
Organizacja i przebieg treningu procesu twórczego. 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Literatura podstawowa 

1. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań, Media Rodzina 
1996. 
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2. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań, Media 
Rodzina 1998. 

3. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego  
porozumiewania się, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne 2001. 

4. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne 2002. 

5. Nęcka E., Trening twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls” 1998. 

6. Segal J., Jak pogłębić inteligencje emocjonalną, Warszawa, 
J. Santorski & Co Wydawnictwo 1997. 

7. Seligman M. E. P., Optymizmu można się nauczyć, Poznań, Media 
Rodzina 2010. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Warszawa, Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne 2002. 

2. Carnegie D., I ty możesz być liderem, Warszawa, Świat Książki 
1998. 

3. Stine J. M., Rozwiń swoją inteligencję. Proste sposoby poszerzania 
własnych zdolności, Warszawa, Diogenes – Grupa Wydawnicza 
Bertelsmann Media 2002. 

4. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls” 1995. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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SPECJALNOŚĆ DO WYBORU – ANIMACJA KULTURY 

12. METODYKA WYSTAWIENNICTWA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Metodyka wystawiennictwa 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 15.6 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15  

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, medialnej (FP1P_W19); 

− ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 
działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W21); 

− ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, 
edukacyjnych i medialnych oraz metodach diagnozowania 
i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22); 

− ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W23); 
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− zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego (FP1P_W24); 

− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01); 

− umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe w sposób zorientowany na zastosowanie praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U04); 

− ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz mediach (FP1P_U05); 

− samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty w wybranej 
dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_U06); 

− ma podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację zadań w wybranej dziedzinie kultury, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U07); 

− potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa 
odnoszące się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, 
w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem 
własnością intelektualną (FP1P_U10); 

− potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role (FP1P_K05); 

− potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 
zamierzonych celów (FP1P_K07); 

− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach 
(FP1P_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− dyskusja dydaktyczna na temat zwiedzanych wystaw (ekspozycji 
stałych i czasowych);  

− udział w ofercie Cracow Gallery Weekend Krakers; 
− dyskusja dotycząca inwestowania w sztukę i tworzenia kolekcji; 
− spotkania z artystami, kuratorami  i krytykami wystaw; 
− projekt; 
− oprowadzanie szlakiem krakowskich galerii. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń udziału w dyskusjach 
na zadany temat, formułowania własnego stanowiska na temat 
oceny trendów wystawienniczych oraz obejrzanych wystaw; 

− projekt tematycznie związany z przedmiotem zajęć; 
− rozmowa zaliczeniowa (lub test sprawdzający); 
− egzamin ustny;  
− kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami 

i kompetencjami oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie 
realizacji zadań, rozumienie zagadnień teoretycznych; znajomość 
literatury przedmiotu; ogólne kryteria oceny wypowiedzi ustnej 
i pisemnej zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
− zaliczenie z oceną po semestrze 5;  
− egzamin po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach; 
− pozytywny wynik rozmowy zaliczeniowej (lub testu 

sprawdzającego); 
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− pozytywny wynik egzaminu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zajęcia dotyczyć będą podstaw wystawiennictwa, gromadzenia zbiorów 
i tworzenia kolekcji, jak również ich standaryzacji i ocen. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Estetyczne źródła gromadzenia dzieł sztuki. 
Kolekcja jako wehikuł znaczeń. 
Gromadzenie zachowawcze. 
Eksponaty i ekspozycja. 
Muzeum jako środowisko. 
Problem estetyzacji i anestetyzacji. 
Współczesne strategie wystawiennicze. 
Problem autentyczności. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Popczyk Maria, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, 
Kraków 2008. 

2. Hussakowska Marta, Tatar Ewa Małgorzata [red.], Display. 
Strategie wystawiania, Kraków 2012. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Borusiewicz Mirosław, Nauka czy rozrywka. Nowa muzeologia 
w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012. 

2. Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań 2011. 
3. Szeląg Marcin, Skutnik Jolanta [red.], Edukacja muzealna. 

Antologia tłumaczeń, Poznań 2010. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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13. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNO ŚCI KULTURALNEJ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Podstawy prawne działalności kulturalnej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 10.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych 

uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną 
sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W20); 

− zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego (FP1P_W24); 

− potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji 
kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności prawa autorskiego 
i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną (FP1P_U10); 

− potrafi stosować procedury zakładania stowarzyszeń i fundacji, 
tworzyć dokumenty regulacji wewnętrznej, jak statuty, regulaminy 
organizacyjne (FP1P_U05); 

− stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 
dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania 
i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami 
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etycznymi (FP1P_U18); 
− dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 

zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa 
oraz dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
− ćwiczenia praktyczne;  
− elementy wykładu (w celu omówienia zagadnień będących 

następnie przedmiotem ćwiczeń). 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− rozwiązywanie kazusów;  
− opracowanie projektu umowy;  
− praca zaliczeniowa (kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania 

wypowiedzi pisemnej przyjętymi w ZFP); 
− ocena pod kątem formalnym i merytorycznym poprawności 

wykonanych zadań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− praca zaliczeniowa na zadany temat (uzyskanie oceny pozytywnej). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Kurs ma zadanie wprowadzić w problematykę prawa, a następnie – na 
tle tych ogólnych wiadomości – ukazać sposób regulacji prowadzenia 
działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów 
realizujących tę działalność. W dalszej części omówione zostaną 
instytucje kulturalne oraz autorskoprawne podstawy działalności 
kulturalnej, w tym też umowy jako instrument kształtowania stosunków 
autorskoprawnych. Trochę miejsca zajmie wreszcie przedstawienie 
prawnej pozycji środków masowego przekazu w kontekście działalności 
kulturalnej – przy jednoczesnym uwypukleniu zagadnień 
funkcjonowania Internetu oraz problematyki reklamy. Kolejne jednostki 
ćwiczeń to prezentacja umów cywilnoprawnych oraz przedstawienie ich 
roli w kształtowaniu działalności kulturalnej. Kurs wieńczy natomiast 
charakterystyka regulacji prawa europejskiego z punktu widzenia 
poruszanej tematyki. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Pojęcie prawa i jego źródła (stosowanie, wykładnia, budowa norm 
prawnych, przepisów prawnych i tekstów prawnych, organy 
stosujące i tworzące prawo). Działalność kulturalna w świetle prawa 
europejskiego (źródła, swobody, programy, fundusze). 

2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez podmioty publiczne (rola 
ministra do spraw kultury i jednostek samorządu terytorialnego, 
organizowanie działalności kulturalnej). 

3. Wewnętrzne i zewnętrzne regulacje związane z funkcjonowaniem 
instytucji samorządowych i pozarządowych. 

4. Prowadzenie działalności kulturalnej: fundacje, stowarzyszenia, 
organizacje pożytku publicznego; problem imprez masowych. 

5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz innych dziedzin 
prawa stanowiących podstawę prawną funkcjonowania instytucji 
kultury. 

6. Instytucje kultury (muzea, biblioteki, archiwa). Ochrona prawna 
zabytków. 

7. Status prawny galerii, domów i ośrodków kultury. 
8. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego (utwór, 

twórca, prawa osobiste, prawa majątkowe, dozwolony użytek, prawa 
pokrewne, wizerunek). 

9. Inne wybrane problemy prawa autorskiego (umowy autorskie, 
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organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi, Fundusz Promocji Twórczości). 

10. Prawo autorskie w Internecie a działalność kulturalna – współczesne 
problemy regulacji i postulaty. 

11. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa autorskiego. 
12. Kultura a środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, film 

i reklama). 
13. Umowa jako regulator działalności kulturalnej (osoby fizyczne, 

osoby prawne i „ułomne” osoby prawne, czynności prawne, ich 
forma oraz treść, wady oświadczenia woli, zawieranie umów). 

14. Podstawowe reguły dotyczące umów w obrocie prawnym (zasada 
swobody umów, pojęcie świadczenia, rodzaje, dodatkowe 
zastrzeżenia umowne). 

15. Charakterystyka wybranych umów. Redakcja umów z zakresu 
działalności kulturalnej – ćwiczenia praktyczne pod kątem 
poprawnego formułowania postanowień kontraktowych oraz analizy 
projektów umów z punktu widzenia postanowień niekorzystnych 
czy niebezpiecznych. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności 
kulturalnej, Zakamycze 2005. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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14. PODSTAWY EKONOMICZNE DZIAŁALNO ŚCI KULTURALNEJ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny  

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Podstawy ekonomiczne działalności kulturalnej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 04.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych 

uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną 
sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W20); 

− ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 
działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W21); 

− ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, 
edukacyjnych i medialnych oraz metodach diagnozowania 
i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22); 

− zna główne problemy z zakresu ekonomiki i zarządzania kulturą 
w Polsce (FP1P_W19, FP1P_W20); 

− ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz mediach (FP1P_U05); 

− samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty w wybranej 
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dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_U06); 

− ma podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację zadań w wybranej dziedzinie kultury, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U07); 

− umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania 
środków na działalność instytucji kultury, edukacji, mediów 
(FP1P_U11); 

− potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role (FP1P_K05); 

− potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 
zamierzonych celów (FP1P_K07); 

− ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach 
(FP1P_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− dyskusja dydaktyczna,  
− metoda sytuacyjna związana ze spotkaniami z przedstawicielami 

publicznych i niepublicznych instytucji kultury, zarządów fundacji, 
stowarzyszeń na temat zasad i wymogów formalnych przy 
tworzeniu i realizacji budżetu; 

− miniprojekty. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń udziału w dyskusjach na 
zadany temat, formułowania własnego stanowiska na temat kondycji 
sektora kultury, aktualnych tendencji w zakresie zarządzania 
i ekonomiką kultury; 

− miniprojekt; 
− rozmowa zaliczeniowa (lub test sprawdzający); 
− znajomość literatury przedmiotu, wykazanie się umiejętnościami 

i kompetencjami; kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania 
wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach; 
− pozytywne zaliczenie zadań cząstkowych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia dotyczyć będą podstaw tworzenia budżetu oraz jego realizacji 
w kontekście uwarunkowań i możliwości ekonomicznych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz państwa, a także organizacji 
pozarządowych statutowo zajmujących się działalności kulturalną. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe modele zarządzania kulturą w krajach europejskich. 
Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji kultury 
i życia kulturalnego w Polsce. 
Rola mecenatu i sponsoringu w kulturze – bariery i szanse na 
przykładzie Polski i wybranych krajów. 
Zasady tworzenia budżetu w dziedzinie kultury i finansowania instytucji 
oraz przedsięwzięć kulturalnych (m.in. tworzenie business planu). 
Tworzenie planów strategicznych rozwoju i promocji kultury. 
Kultura i gospodarka – możliwości współdziałania w świecie 
współczesnym w warunkach gospodarki rynkowej. 
Procedury i prawno-ekonomiczne uwarunkowania związane 
z tworzeniem i realizacją budżetu rocznego oraz wieloletnimi planami 
strategicznymi. 
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24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Purchla Jacek [red.], Zarządzanie kulturą, Kraków 1994. 
2. Jung Bohdan [red.], Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, 

Warszawa 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Przybylska Joanna, Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce, 
Poznań 2007. 

2. Smoleń Monika, Przemysł kultury, Kraków 2002. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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SPECJALNOŚĆ DO WYBORU – EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

15. ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY MEDIÓW 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Etyczne i prawne aspekty mediów 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 15.0 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ, mgr Bernadetta Cich 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
podstawowa wiedza o mediach, komunikowaniu społecznym 
i warsztacie dziennikarskim oraz o etycznych i prawnych 
uwarunkowaniach pracy zawodowej 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, 

obiegach i mediach, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W12);  

− ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 
roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W18);  

− ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną 
sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W20);  
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− zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego (FP1P_W24);  

− ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz w mediach (FP1P_U05);  

− ma podstawowe umiejętności w zakresie oceny potrzeb uczestników 
kultury, działań edukacyjnych i medialnych (FP1P_U08); 

− ma podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług 
związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej 
i medialnej (FP1P_U09);  

− potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa 
odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, 
w szczególności prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem 
własnością intelektualną (FP1P_U10);  

− potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej 
sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej oraz wybrać 
i zastosować właściwy sposób postępowania (FP1P_U13);  

− stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 
dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania 
i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami 
etycznymi (FP1P_U18);  

− potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 
zamierzonych celów (FP1P_K07);  

− dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa 
oraz dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym (FP1P_K08);  

− jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania zadań 
zawodowych (FP1P_K10);  

− wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej 
i kulturowej (FP1P_K12). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− ćwiczenia praktyczne;  
− prezentacje multimedialne;  
− tematyczne projekty studenckie;  
− indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane 
na podstawie pisemnego egzaminu, realizacji projektów oraz 
kolokwium ustnego;  

− efekty kompetencji oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 
konsultacji i dyskusji; 

− wykazanie się podstawową wiedzą na temat etycznych i prawnych 
uwarunkowań działania mediów oraz umiejętnościami samodzielnej 
i prawidłowej oceny prawnej i etycznej działań i zachowań 
w obszarze komunikacji społecznej. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną po semestrze 5; 
− egzamin po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− egzamin pisemny;  
− ocena końcowa wynikająca z oceny poszczególnych projektów 

samodzielnej pracy studenta w zakresie rozwiązywania dylematów 
etycznych w mediach oraz końcowego kolokwium ustnego 
w zakresie oceny etycznej i prawnej wybranych sytuacji typowych 
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dla komunikacji medialnej. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia obejmują 2 cykle programowe.  
Pierwszy cykl – etyczny – wprowadza w obszerną problematykę etyczną 
współczesnych mediów oraz prezentuje podstawowe zasady 
personalistycznej deontologii medialnej. Treść wykładów obejmuje dwie 
grupy tematyczne. Celem pierwszej grupy, mającej charakter 
propedeutyczny, jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia etycznego 
wymiaru dziennikarstwa i mediów. Druga grupa tematyczna dotyczy 
wybranych zagadnień etyki dziennikarskiej. Celem tej części zajęć jest 
prezentacja paradygmatycznych fundamentów oraz podstawowych zasad 
personalistycznej deontologii mediów, obejmujących trzy płaszczyzny 
etyczne mediów: płaszczyznę organizacji i funkcjonowania struktur 
medialnych, płaszczyznę szczegółowych deontologii medialnych oraz 
medialnych etyk zawodowych; płaszczyznę etyki odbiorców mediów. 
Zamierzone cele dydaktyczne: podstawowa orientacja w problematyce 
etycznej mediów; znajomość współczesnego dyskursu etycznego 
w kontekście mediów; zdobycie umiejętności etycznego wartościowania 
działań medialnych. Struktura i problematyka dwóch cykli tematycznych 
gwarantuje zdobycie przez studentów podstawowych narzędzi 
metodologicznych oraz przygotowania merytorycznego do samodzielnej 
oceny oraz możliwości rozwiązywania problematyki etycznej 
w dziedzinie mediów. 
Celem drugiego cyklu – prawnego – jest z dobycie umiejętności 
samodzielnej i prawidłowej oceny prawnej własnych działań i zachowań 
w obszarze komunikacji społecznej. Znajomość praw i obowiązków 
dziennikarza w zakresie objętym regulacjami prawnymi w Polsce i Unii 
Europejskiej. Praktyczne zasady korzystania z prawa do tajemnicy 
dziennikarskiej oraz repliki i sprostowania. Kształtowanie 
odpowiedzialności dziennikarza w aspekcie etycznym i prawnym. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia i główne problemy etyczne mediów; podstawy 
metodologii i systematyki etyki mediów; wybrane zagadnienia metaetyki 
mediów; współczesne paradygmaty etyki mediów; poszukiwanie 
„uniwersaliów” deontologii medialnych; wybrane płaszczyzny 
argumentacji etycznych; współczesne płaszczyzny medialnego dyskursu 
etycznego; podstawy deontologii medialnej; analiza podstawowych 
zagadnień etyki mediów – płaszczyzna organizacji i funkcjonowania 
struktur medialnych, płaszczyzna szczegółowych deontologii 
medialnych oraz medialnych etyk zawodowych; płaszczyzna etyki 
odbiorców mediów. Ogólne pojęcie etyki: wybrane koncepcje etyczne 
(filozofia praktyczna Arystotelesa, etyka chrześcijańska, etyka 
kantowska, etyka ponowoczesna). Etyki zawodowe: etyka ogólna vs 
etyka zawodowa, normy postępowania przedstawicieli danego zawodu, 
etyka biznesu vs etyka dziennikarska. Etyczny wymiar komunikowania 
społecznego: podstawowe zagadnienia z dziedziny komunikowania 
społecznego, etyczność komunikacji masowej. Nadawca jako strona 
etycznego komunikowania: wolność komunikowania, prawda, 
obiektywizm, odpowiedzialność. Odbiorca – rola, prawa i obowiązki: 
pedagogika mediów – wychowanie medialne, dostęp do mediów, 
poszanowanie godności ludzkiej. Prawa autorskie: prawa autorskie 
w zakresie dóbr kultury, prawa autorskie w zakresie oprogramowania 
komputerowego, prawa autorskie – problematyczność pojęcia. Reklama: 
pojęcia reklamy, techniki perswazji, zagadnienie prawdy w reklamie, 
kryptoreklama. Etyka nowych mediów – Internet: cyfrowe podziały, 
granice wolności słowa w sieci, anonimowość i kryptografia. Media vs 
polityka: etyka odpowiedzialności vs etyka przekonań, miejsce 
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dziennikarza w dyskursie publicznym, dziennikarz jako polityk – służba 
czy prywata? Przemoc w mediach: dobór informacji i jakość treści, 
problematyczność, rola i znaczenie decyzji podejmowanych przez 
dziennikarza, media realne, wydarzenia wojenne w mediach. Media 
wobec różnorodności: dyskryminacja i stereotypy, zasada równości płci 
w mediach, tzw. poprawność polityczna a swoboda wypowiedzi. 
Propaganda i manipulacja: manipulacja i język jako narzędzie 
manipulacji, treści i formy manipulacyjnych zabiegów stosowanych 
przez mass media, komunikowanie polityczne, „pseudowydarzenie” 
i medialność wydarzenia. Normy prawne dotyczące własności 
intelektualnej; obecny stan prawny i uwarunkowania historyczne; 
uregulowania polskie i dostosowanie do prawa międzynarodowego. 
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej w ujęciu 
historycznym oraz wpływ tych uregulowań na obecną sytuację ochrony 
praw autorskich. Prawo autorskie i inne akty prawne zawierające zapisy 
dotyczące prawa autorskiego; obecny stan prawny w Polsce 
i uregulowania międzynarodowe. Honoraria, tantiemy, roszczenia, 
odszkodowania; stowarzyszenia twórcze i organizacje zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi, publisherzy. Organizacja własnej pracy 
zawodowej; różne formy zawierania umów, świadczenia, przywileje, 
ubezpieczenia, inwestycje; formy prowadzenia działalności 
gospodarczej; podatki. Wykorzystanie gotowych utworów, ich wykonań 
i utrwaleń w fonografii, filmie, radiu i telewizji; plagiat, pastisz, cover; 
sposoby i miejsca prowadzenia poszukiwań. Produkcja fonograficzna 
w Polsce i na świecie; obecny stan prawny i dawniejsze uregulowania, 
które mają wpływ na obecną działalność; organizacja nagrań, 
konstruowanie budżetów; marketing i dystrybucja. Produkcja filmowa; 
Ustawa o kinematografii i poprzednie akty prawne; organizacja 
produkcji filmowej w Polsce i na świecie. Produkcja różnych form 
audiowizualnych; formaty i gatunki; wymagania techniczne; zasady 
przygotowania materiałów finalnych po każdym etapie; budżety; 
terminarz prac. Organizacja produkcji medialnej: prasowej, telewizyjnej, 
radiowej i internetowej. Ochrona praw autorskich twórcy publikacji 
prasowych. Ochrona praw wydawców i nadawców radiowych 
i telewizyjnych. Przedmiot prawa autorskiego, przedruk prasowy, 
licencje radiowo-telewizyjne. Umowy autorskie oraz ochrona autorskich 
praw majątkowych i osobistych. Prawo do wizerunku i tajemnicy 
korespondencji. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 

1. Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego 
komunikowania, Toruń 2000.  

2. W. L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków przekazu, Warszawa 
1995.   

3. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki 
mediów, Tarnów 2005.  

4. Z. Kobylińska, R. D. Grabowski, Dziennikarski etos, Olsztyn 1996.   
5. M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny 

filozofii mediów, Tarnów 2005.   
6. Ethos mass mediów, „Ethos”, 24 (1993).  
7. A. Baczyński, Telewizja a świat wartości, Kraków 2003.  
8. A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2004.  
9. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003.  
10. A. Zwoliński, Dźwięk w relacjach społecznych, Kraków 2004.  
11. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka 

w środkach przekazu, Watykan 2000.  
12. P. Celiński, Cyfrowe podziały, [w:] Sfera publiczna. Kondycja – 

przejawy – przemiany, red. W. Woźniak, J. P. Hudzik, Lublin 2006, 
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s. 259-264.  
13. S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, Poznań 

2005.  
14. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, 

Kraków 2000.  
15. Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. 

L. V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997.  
16. Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, red. M. Sułek, 

J. Świniarski, Warszawa 2001.  
17. Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa 1993.  
18. Etyka w teorii i praktyce, oprac. Z. Kalita, Wrocław 2001.  
19. B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie informacji 

masowej, Warszawa 1989.  
20. A. Heller, Dwa filary nowoczesnej etyki, tłum. J. P. Hudzik, [w:] 

tejże, Wykłady i seminarium lubelskie, Lublin 2006.  
21. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie 

i komunikowaniu, Warszawa 2000.  
22. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1999.  
23. Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G. D. Chryssides, J. H. Kaler, 

Warszawa 1999.  
24. P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008.  
25. J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.  
26. A. Szewczyk, Problemy moralne w świecie informacji, Warszawa 

2008.  
27. P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Warszawa 2008.  
28. W. J. Bober, Powinności w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa 

w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008.  
29. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999.  
30. M. Lis [oprac.], Orędzia papieskie na światowe dni komunikacji 

społecznej, Częstochowa 2002.  
31. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie: Przepisy, orzecznictwo, 

umowy międzynarodowe, Warszawa 1997.  
32. B. Porzecka, Prawo autorskie i pokrewne, Warszawa 2005.  
33. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, przypisy, orzecznictwo, 

umowy międzynarodowe, Warszawa 2005.  
34. T. Fijałkowski, Prawo autorskie i prawo pokrewne, Warszawa 2004.  
35. R. Golat, Prawo autorskie. Pytania. Kazusy. Tablice, Repetytoria 

Becka, Warszawa 2002.  
36. R. Golat, Prawo autorskie i prasowe. Twoje prawo, Warszawa 2004.  
37. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Ustawodawstwo polskie, 

t. 1-3, Warszawa 2005.  
38. H. Boventer, Odpowiedzialność mediów i zaufanie publiczności. 

Etyka moralność i wolność, Londyn 1992.  
39. B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie informacji 

masowej, Warszawa 1989.  
40. B. Michalski, T. Kononiuk, Problemy prawne zawodu 

dziennikarskiego, Warszawa 1998.  
41. J. Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, 

unormowania, Warszawa 1998.  
42. W. Sonczyk, Media w Polsce. Zarys problematyki, Warszawa 1999.  
43. J. Wojciechowska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, 

Warszawa 1999.  
44. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1997.  
45. J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2000.  
46. B. Michalski, Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich, Łódź 

1998.  
47. A. Karpowicz, Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy, 

Warszawa 1997.  
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48. A. Karpowicz, Autor-wydawca. Poradnik prawa autorskiego, 
Warszawa 1994.  

49. Kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
radiofonii i telewizji, prawo prasowe, o urzędzie patentowym, itp. 
oraz podstawowe konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony 
własności intelektualnej ratyfikowane przez Polskę. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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16. RZECZNIK PRASOWY W ŚWIECIE MEDIÓW 

 

 
Nr pola 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Rzecznik prasowy w świecie mediów 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 15.0 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ, mgr Bernadetta Cich 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
− podstawowa wiedza o mediach i komunikowaniu społecznym;  
− specjalnościowa wiedza o komunikowaniu niewerbalnym 

i autoprezentacji. 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, 

obiegach i mediach, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W12);  

− ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 
roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W18);  

− ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 
instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, medialnej (FP1P_W19);  

− ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną 
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sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W20);  
− ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 
działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (FP1P_W21);  

− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01);  

− ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz w mediach (FP1P_U05);  

− ma podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację zadań w wybranej dziedzinie kultury, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U07);  

− potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej 
sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej oraz wybrać i 
zastosować właściwy sposób postępowania (FP1P_U13);  

− umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułować wnioski (FP1P_U14);  

− umie przygotować wystąpienia ustne dostosowane do różnych 
sytuacji komunikacyjnych (FP1P_U17);  

− rozumie potrzebę rozwoju osobistego i jest w stanie określić jego 
kierunek (FP1P_K03);  

− potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role (FP1P_K05);  

− przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami 
kulturalnymi, naukowymi i społecznymi (FP1P_K06);  

− dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa 
oraz dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami multimedialnymi;  
− regularne indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów 

z zakresu autoprezentacji;  
− analiza przykładowych konferencji prasowych i pracy rzecznika 

prasowego. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane 
na podstawie samodzielnej pracy studenta w wyznaczonych 
zakresem przedmiotu projektach i ćwiczeniach z autoprezentacji;  

− efekty kompetencji oceniane na podstawie konsultacji i dyskusji; 
− wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 

elementarnymi umiejętnościami i kompetencjami pracownika biura 
prasowego w zakresie rozwiązywania typowych problemów 
zawodowych. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− ocena końcowa wynikająca z ocen samodzielnej pracy studenta 

w wyznaczonych zakresem przedmiotu projektach, ćwiczeniach 
z autoprezentacji oraz oceny ustnej wypowiedzi końcowej w formie 
prezentacji autorskiego projektu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Celem zajęć jest nabycie i poszerzenie umiejętności prowadzenia 
i zarządzania biurem prasowym i skutecznego pełnienia funkcji 
rzecznika prasowego. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zasady przygotowywania materiałów prasowych. Zasady przygotowania 
i prowadzenia konferencji prasowych. Zasady efektywnej współpracy 
z przedstawicielami mediów. Zagadnienia prawno-etyczne współpracy 
z dziennikarzami. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa  

1. M. Bland, A. Theaker, D. Wragg, Jak utrzymywać dobre relacje 
z mediami, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2005.  

2. W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, PWN, 
Warszawa 2006.  

3. M. Rymuszko, Czy dziennikarz może być rzecznikiem prasowym?, 
„Prasa Polska”, 11 (1988).  

4. R. Brzezińska, Rzecznik prasowy, [w:] A. Niczyperowicz [red.], 
Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001. 

Literatura uzupełniaj ąca  

1. A. Wiszniewski, Sztuka mówienia, Wydawnictwo Videograf II, 
Katowice 2003.  

2. R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.  

3. M. Davis, P. Fanning, M. McKay, Sztuka skutecznego 
porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2001. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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SPECJALNOŚĆ DO WYBORU – NAUCZYCIELSKA 

17. METODYKA NAUCZANIA J ĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 45 

12 Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− zna podstawową terminologię z zakresu metodyki nauczania języka 

polskiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności 
edukacyjnej (FP1P_W02);  

− ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie, metodologie, 
główne nurty, kierunki właściwe dla metodyki nauczania języka 
polskiego, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w działalności 
edukacyjnej (FP1P_W03); 

− ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu 
polonisty (FP1P_W13); 

− ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w nauczaniu języka 
polskiego (FP1P_W21); 
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− ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań edukacyjnych oraz 
o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22); 

− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje na temat nauczania języka polskiego 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (FP1P_U01); 

− umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne 
w szkole (FP1P_U04); 

− ma umiejętności niezbędne do pracy w szkole podstawowej 
(FP1P_U05); 

− ma podstawowe umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb 
uczestników działań edukacyjnych (FP1P_U08);  

− ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01); 

− rozumie potrzebę rozwoju osobistego nauczyciela (FP1P_K03); 
− potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role (FP1P_K05); 
− dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 

zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa 
oraz dobrymi praktykami stosowanymi w nauczaniu języka 
polskiego (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Studenci hospitują zajęcia nauczyciela ćwiczeniowego, a później 
prowadzą swoją pierwszą lekcję, którą obserwują: nauczyciel metodyki, 
nauczyciel ćwiczeniowy i studenci; po zakończeniu lekcji następuje 
omówienie przeprowadzonej przez studenta lekcji i jej ocena. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Kryteria oceny lekcji:  
1. Przygotowanie lekcji (przygotowanie merytoryczne, forma 

konspektu, prawidłowo formułowane cele i zadania, prawidłowość 
zaplanowania faz lekcji, wartość przygotowanych materiałów do 
lekcji, ich celowość) 0–15 pkt. 

2. Ocena przebiegu lekcji (proporcje czasowe poszczególnych faz, 
budowa lekcji, kontakt z uczniami: słowny, wzrokowy, operowanie 
głosem, sprawdzanie stopnia zrozumienia treści u uczniów, 
aktywizowanie uczniów, techniki poprawy błędów, interakcje 
w grupie, przejrzystość i klarowność instrukcji, forma przekazu 
wiadomości: klarowność, zwięzłość, nawiązanie do poprzedniej 
lekcji – do posiadanych już wiadomości, techniki i metody pracy, 
zapis lekcji na tablicy, w zeszycie, umiejętność wykorzystania 
środków dydaktycznych, tempo lekcji, dyscyplina na lekcji)  
0–28 pkt. 

3. Poprawność językowa nauczyciela 0–5 pkt. 
4. Podsumowanie lekcji (stopień realizacji założonych celów, 

elastyczność nauczyciela i umiejętność zastosowania 
alternatywnego toku lekcji, zadanie domowe, jego celowość 
i zasadność, ogólne wrażenie z lekcji) 0–12 pkt. 

0–30 –– niedostateczny; 
31–36 –– dostateczny; 
37–42 –– plus dostateczny; 
43-49 –– dobry; 
50–55 –– plus dobry; 
56–60 –– bardzo dobry. 

21 Forma i warunki zaliczenia Forma zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną po semestrze 5; 
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− egzamin praktyczny „nauczycielski” po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia ćwiczeń w semestrze 5:  
− samodzielne przeprowadzenie lekcji, która jest oceniana według 

kryteriów oceny lekcji; 
− aktywny udział w zajęciach; 
− poprawne wykonanie obowiązkowych prac własnych. 

Praktyczny egzamin nauczycielski 

Lekcja języka polskiego prowadzona przez studenta w szkole 
podstawowej jest oceniana zgodnie z kryteriami oceny lekcji przez 
nauczyciela-metodyka z PWSZ oraz nauczyciela-praktyka ze szkoły 
podstawowej. 
Po przeprowadzonej przez studenta lekcji języka polskiego następuje jej 
omówienie polegające na wypunktowaniu zarówno zalet, jak i uchybień 
(mankamentów) tej lekcji.  
W omówieniu biorą udział: 
– student (prowadzący lekcję języka polskiego); 
– nauczyciel-metodyk z PWSZ w Tarnowie; 
– nauczyciel-praktyk ze szkoły podstawowej, w której odbywa się 
lekcja. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Język polski na II etapie edukacyjnym. Podmiotowość i pełnomocność 
ucznia. Rola polonisty na II etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. 
Współpraca nauczyciela. Lekcja języka polskiego. Metody i zasady 
nauczania języka polskiego. Formy pracy. Kontrola i ocena efektów 
pracy uczniów. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień 
uczniów. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb 
i możliwości ucznia. Trudności w uczeniu się. Sytuacje wychowawcze 
w toku nauczania języka polskiego. Efektywność nauczania. 
Kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do nauki. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Charakterystyka głównych 
operacji umysłowych w uczeniu się języka polskiego. Zmiany 
w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym w okresie dorastania oraz 
ich wpływ na styl uczenia się. Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się 
języka polskiego.  

Dostosowanie sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju 
uczniów.  

Współpraca polonisty z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły 
i środowiskiem. 

Struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Sytuacje wpływające na 
przebieg lekcji. Nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie 
lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. 
 
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody 
aktywizujące. Metoda projektów. Praca badawcza ucznia. Dobór metod 
nauczania. 
 
Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja 
nauczania. Formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu (rodzaju 
zajęć): wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia. Praca 
domowa. 
 
Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie 
przestrzeni klasy szkolnej. Podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce 
dydaktyczne. Edukacyjne zastosowania mediów. 
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Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. 
Ocenianie bieżące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne 
i zewnętrzne. Funkcje oceny. Sprawdzian kończący etap edukacyjny. 
 
Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, 
umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów 
i wykorzystywania wiedzy. 
Strukturyzacja wiedzy. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności. 
 
Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości 
ucznia, w szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa 
uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
Specyficzne trudności w uczeniu się – profilaktyka, diagnoza, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna. Rozwijanie umiejętności osobistych 
i społecznych uczniów. Kształtowanie umiejętności współpracy 
uczniów. Budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw etycznych 
uczniów. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków 
kulturalnych. 
 
Efektywność nauczania. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. 
Ewaluacja. 
 

Rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. 
Kształtowanie motywacji do uczenia się danego przedmiotu. 
Kształtowanie nawyków systematycznego uczenia się oraz korzystania 
z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 
Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2011. 

2. Chrząstowska B., Lektura i poetyka. Zarys problematyki 
kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987. 

3. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005. 

4. Huget P., Od dzieciństwa ku młodości. Psychologiczno- 
-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007. 

5. Klemensiewicz Z., Wybrane zagadnienia metodyczne z nauczania 
gramatyki, PZWS, Warszawa 1959. 

6. Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, red. 
B. Chrząstowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1995. 

7. Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2006. 

8. Koziołek K., Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, 
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006. 

9. Książek-Szczepanikowa A., Od obrazka do wideoklipu. Integracja 
tekstowa w kształceniu literackim na poziomie podstawowym, 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1999. 

10. Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka – Pomiar – Ewaluacja, 
red. B. Myrdzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002. 

11. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do 
ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod red. B. Myrdzik, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. 
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12. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. 
A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004. 

13. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. 
A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004. 

14. Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2007. 

15. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus- 
-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012. 

16. Uryga Z., Godziny polskiego, PWN, Warszawa–Kraków 1996. 
17. Wantuch W., Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, 

Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2005. 
18. Wantuch W., Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i rzeczy, 

Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006. 
19. Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, 

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008. 
20. Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym 

w gimnazjach i liceach, pod red. Z. Urygi, R. Jedlińskiego, 
M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2007. 

21. Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, 
kultury, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Wydawnictwo 
Naukowe AP, Kraków 1999. 

22. Żuchowska W., Ścieżka medialna. Otoczenie informacyjne, 
Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2004. 

Dodatkowo: aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, 
czasopisma metodyczne (np. „Język Polski w Szkole Podstawowej”, 
„Polonistyka”, „Edukacja”). 

Literatura uzupełniaj ąca 

1. Bobiński W., Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia 
kształcenia literacko-kulturowego, Wydawnictwo Universitas, 
Kraków 2011. 

2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Wydawnictwo Stentor, 
Warszawa 1999. 

3. Bortnowski S., Zdziwienia polonistyczne, czyli o sztuce na lekcjach 
polskiego, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2003. 

4. Edukacja polonistyczna wobec trudnej rzeczywistości, red. A. Janus- 
-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010. 

5. E-polonistyka, pod red. A. Dziak, S. J. Żurka, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2009, http://www.kul.pl/files/154/e-polonistyka.pdf. 

6. Janus-Sitarz A., Przyjemność  i odpowiedzialność w lekturze. 
O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. 
Propozycje, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009. 

7. Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo- 
-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. 
Refleksja teleologiczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1998.  

8. Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji 
polonistycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006. 

9. Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. 
Literaturoznawstwo i dydaktyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 
2003. 

10. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011. 

11. Uczeń w świecie języka i tekstów, pod red. J. Nocoń i E. Łuckiej- 
-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010. 

12. Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, 
red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2011. 

13. W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze 
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Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009. 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNO ŚCI – ANIMACJA KULTURY 

18. PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka śródroczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – śródroczna 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator mgr Stanisław Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W19); 

− ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach, dobrych praktykach stosowanych w działalności 
kulturalnej i animacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
(FP1P_W21); 

− ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych oraz 
o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb, zorientowaną na 
zastosowania praktyczne (FP1P_W22); 

− ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
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zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W23); 
− zna ustawowe zadania podmiotów organizujących działalność 

kulturalną oraz podstawy ekonomiczne ich funkcjonowania 
w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne (FP1P_W20); 

− jest świadomy wagi czynnika ekonomicznego w działalności 
kulturalnej (FP1P_W20); 

− ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 
roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w działalności animacyjnej (FP1P_W18); 

− potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce informacje 
o warunkach wstępnych działalności kulturalnej w skali grupy, 
instytucji, środowiska (FP1P_U08, FP1P_U09); 

− umie analizować instytucjonalne zaplecze działalności kulturalnej 
(zasoby osobowe, materialne, organizacyjne) (FP1P_U08);  

− potrafi opracować program i okresowy plan działania instytucji, 
organizacji, grupy (FP1P_U07); 

− potrafi opracować raport diagnozujący warunki animacji środowiska 
lokalnego (FP1P_U08); 

− umie zorganizować partnerów działań animacyjnych (FP1P_U07);  
− potrafi opracować mapę aktywności lokalnej (FP1P_U06, 

FP1P_U08); 
− potrafi opracować plan, regulamin pracy grupy (FP1P_U06); 
− potrafi kreować sytuacje aktywności kulturalnej uczestników 

adekwatne do ich potrzeb i zainteresowań (FP1P_U07); 
− potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy realizacji imprez 

(FP1P_U05); 
− umie opracować scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, kosztorys 

i dokumentację archiwizacji imprezy (FP1P_U06); 
− potrafi stosować metody animacji dużych grup, dobiera i stosuje 

adekwatne do założonych celów formy aktywności uczestników 
(FP1P_U07); 

− potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań związanych 
z upowszechnianiem kultury artystycznej doświadczenia tzw. 
dobrych praktyk (FP1P_U13); 

− potrafi opisać funkcje, zadania, formy organizacyjne ważniejszych 
instytucji kultury (FP1P_U09); 

− potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne dotyczące działalności 
III sektora (FP1P_U10); 

− umie w stopniu podstawowym analizować i interpretować przepisy 
prawne dotyczące działalności kulturalnej (FP1P_U10); 

− potrafi dobrać źródła finansowania do określonych działań 
społeczno-kulturalnych (FP1P_U11); 

− potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać narzędzia 
marketingowe i nowoczesne technologie w działalności kulturalnej 
i animacji kultury (FP1P_U05, FP1P_U20); 

− umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić doświadczenia 
zawodowe i rozwijać indywidualny warsztat pracy animatora 
kultury (FP1P_U04); 

− uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym (FP1P_K06, 
FP1P_K15); 

− potrafi współpracować w grupie i przyjmować role adekwatne do 
sytuacji (FP1P_K05); 

− jest otwarty na różnice kulturowe występujące w środowisku 
(FP1P_K12); 

− jest wrażliwy na problemy i potrzeby jednostek i zbiorowości 
(FP1P_K06); 

− posiada przekonanie o znaczeniu diagnozy w działalności 
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animacyjnej (FP1P_K06); 
− jest świadomy odpowiedzialności za społeczność, w której 

podejmuje się działań animacyjnych (FP1P_K08); 
− ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy nad projektem 

(FP1P_K05); 
− jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska (FP1P_K06); 
− potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania 

(FP1P_K05); 
− jest świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowanego 

przez siebie przedsięwzięcia (FP1P_K08); 
− jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego, edukacji 

kulturalnej i odpowiedzialności za społeczność, do której kieruje 
działania (FP1P_K06, FP1P_K11); 

− wykazuje dbałość o wysoką jakość swoich działań i przekazywane 
wartości (FP1P_K02, FP1P_K08, FP1P_K12); 

− jest w swojej pracy zorientowany na wartości (FP1P_K07, 
FP1P_K08); 

− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 
kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04): 

− jest otwarty na współpracę ze środowiskami twórczymi 
(zawodowymi i amatorskimi), wyspecjalizowanymi instytucjami, 
środowiskiem (FP1P_K06); 

− jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska 
(FP1P_K06, FP1P_K10); 

− ma przyswojoną postawę postępowania zgodnie z zasadami prawa 
i etyki zawodowej (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne stosowane w realizacji praktyki przez studenta 
I. Analiza dokumentacyjna: 
− zapoznanie się z dostępnymi materiałami źródłowymi odnoszącymi 

się do historii, a także rozwoju środowiska; 
− analiza dokumentów podstawowych, jak: podstawy prawne, statut, 

regulamin organizacyjny, regulaminy rady programowej, inne; 
− analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej stosowanych 

przez instytucje form animacyjnych.  
II. Nauka poprzez działanie: 
− rozmowy (wywiady) z kierownictwem i pracownikami instytucji, 

osobami znaczącymi oraz uczestnikami; 
− obserwacja uczestnicząca stałych zajęć i zdarzeń; 
− hospitacja wybranych zajęć i zdarzeń; asystowanie w prowadzeniu, 

a jeżeli to możliwe, samodzielne prowadzenie wybranych zajęć; 
− podejmowanie zadań i czynności charakterystycznych dla instytucji, 

w której odbywa się praktyka. 
Metody:  
− obserwacja uczestnicząca; 
− wywiady; 
− studiowanie dokumentów; 
− analiza mediów lokalnych;  
− aktywność własna studenta. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Student opracowuje samodzielnie dwa z wymienionych niżej 
dokumentów:  
− propozycje do planu pracy instytucji; 
− plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 
− projekt odnoszący się do wybranej dziedziny działalności instytucji; 
− dokumenty wymagane w konkursie na wybrane stanowisko pracy 
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w instytucji. 
Student jest zobowiązany do przebywania w instytucji animacji 
społeczno-kulturalnej podczas każdego dnia praktyki w wymiarze 
uzgodnionym z opiekunem praktyki i kierownictwem instytucji oraz 
określonym przez program praktyk. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
1. Praktykant zobowiązany jest do przesłania na adres uczelni 

opiekunowi praktyki-nauczycielowi PWSZ pisemnego 
harmonogramu swoich zajęć do końca pierwszego tygodnia praktyki 
(wzór harmonogramu i adres uczelni znajduje się w gablocie przy 
sekretariacie IH). 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu 
praktyki i uzyskanie pozytywnej oceny praktyki w karcie oceny 
praktyki. 

Po zakończeniu praktyki należy oddać w opisanej teczce do sekretariatu 
IH PWSZ: 
− wypełniony dziennik praktyk;  
− kartę oceny praktyki;  
− teczkę dorobku z wytworzonymi przez siebie materiałami 

związanymi z praktyką (wzór opisu teczki znajduje się w gablocie 
przy sekretariacie IH). 

3. Nauczyciel akademicki na podstawie karty oceny praktyki, analizy 
konspektów i ewentualnej hospitacji ustala ocenę z praktyki 
i wpisuje ją do karty zaliczeń i indeksu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji. 
15 godzin – student poznaje system planowania pracy instytucji 
(diagnoza organizacji). 
15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 
zasobów organizacji). 
15 godzin – student przygotowuje swoją pracę z praktyk i bierze udział 
w bieżącej działalności instytucji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji, a w szczególności: 
− obszar, zasięg działania instytucji; 
− charakter przestrzeni, między innymi (rodzaj zabudowy, 

komunikację publiczną, walory estetyczne i ekologiczne otoczenia, 
lokalizację instytucji ze względu na dostępność; 

− cechy demograficzne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne 
zbiorowości obsługiwanej przez instytucję; 

− dziedzictwo kulturowe: zwyczaje, obyczaje, zabytki; 
− przejawy aktywności i samoorganizacji mieszkańców;  
− urządzenia i instytucje publiczne;  
− system kontaktowania się z otoczeniem: stosowane formy promocji, 

polityka informacyjna, reklama, bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami, sprawdzanie odbioru proponowanych przez 
instytucje form animacyjnych, sposoby docierania do potencjalnych 
odbiorców, współpraca z mediami, kształtowanie wizerunku 
instytucji. 

15 godzin – student poznaje system planowania pracy instytucji 
(diagnoza organizacji): 
− koncepcję planowania;  
− ofertę programową, jej zróżnicowanie w stosunku do wieku, 

kompetencji, oczekiwań odbiorców; 
− sposoby tworzenia programu;  
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− udział mieszkańców, współpracujących instytucji, pracowników 
w projektowaniu pracy; 

− założone i realizowane cele (misja), funkcje, zadania; 
− atrakcyjność, elastyczność oferty, jej różnorodność tematyczną 

i formalną; 
− komplementarność i konkurencyjność oferty wobec propozycji 

innych instytucji; 
− współpracę z innymi instytucjami; 
− projekty realizowane poza siedzibą instytucji; 
− stopień wykorzystania własnego potencjału osobowego 

i materialnego, braki w wyposażeniu;  
− wizerunek (znak) instytucji w odbiorze społecznym. 
15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 
zasobów organizacji): 
− podstawowe dokumenty (statut, regulamin wewnętrzny, inne 

regulacje); 
− strukturę organizacyjną; 
− funkcjonalność i adekwatność struktury organizacyjnej w stosunku 

do: misji instytucji, wewnętrznego obiegu informacji, stylu 
zarządzania, relacji, współpracy z otoczeniem, samorządności 
uczestników, polityki zatrudnienia i kształtowania stosunków 
pracy); 

− politykę kadrową;  
− sposoby pozyskiwania środków rzeczowych i finansowych;  
− administrowanie zasobami, efektywność wykorzystania potencjału 

instytucji i otoczenia. 
15 godzin – student przygotowuje, opracowuje: 
− propozycje do planu pracy instytucji; 
− plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 
− projekt odnoszący się do wybranej dziedziny działalności instytucji; 
− dokumenty wymagane w konkursie na wybrane stanowisko pracy 

w instytucji. 
Student bierze udział w: 
− zadaniach wynikających z bieżącej działalności instytucji; 
− przygotowaniu i realizacji wybranych projektów; 
− realizacji zadań zleconych przez kierownictwo instytucji. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z lekturami zaleconymi w ramach specjalności animacja kultury 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNO ŚCI – EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

19. PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka śródroczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 15.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – śródroczna 

11 Liczba godzin 40 

12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ, mgr Bernadetta Cich 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie 
specjalności edukacja medialna i dziennikarska 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym języku 

polskim oraz o kulturze języka, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W08);  

− ma podstawową wiedzę z zakresu pragmalingwistyki, leksykologii 
i leksykografii, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W09);  

− ma elementarną znajomość odmian terytorialnych i społecznych 
współczesnego języka polskiego, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W10);  
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− ma podstawową wiedzę o kulturze, jej głównych odmianach, 
obiegach i mediach, zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 
(FP1P_W12);  

− rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu polonisty, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W13);  

− ma podstawową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji prostego zadania 
badawczego lub projektu zorientowanego na zastosowanie 
praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, 
medialnej (FP1P_W17);  

− potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01);  

− potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 
niezbędny do opracowania i rozwiązania problemu badawczego 
z zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej 
i medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować 
i zaprezentować wyniki swoich badań (FP1P_U02);  

− umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U04);  

− ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz w mediach (FP1P_U05);  

− ma podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację zadań w wybranej dziedzinie kultury, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U07);  

− potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych (FP1P_U15);  

− zna i potrafi zastosować podstawowe zasady opracowania 
edytorskiego tekstów (FP1P_U19);  

− potrafi posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi 
i bazami danych (FP1P_U20);  

− potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do popularyzowania 
kultury języka i kultury czytelniczej (FP1P_U22);  

− potrafi określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z pracą 
zawodową i rolami społecznymi (FP1P_K02);  

− rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 
kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04);  

− potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role (FP1P_K05);  

− potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 
zamierzonych celów (FP1P_K07);  

− organizuje własny proces uczenia się zgodnie z przepisami prawa 
oraz zasadami etycznymi obowiązującymi i akceptowanymi we 
wspólnocie akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- 
i wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności na 
takich samych zasadach (FP1P_K09). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− zadania praktyczne w instytucjach praktyk;  
− konsultacje (zarówno regularne, jak i organizowane 

w indywidualnych przypadkach przez koordynatora i opiekuna 
praktyk). 
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20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

− opinia opiekuna praktyk w instytucji praktyk zawodowych 
sformułowana na podstawie wypełnionego przez studenta dziennika 
praktyk, obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki; 

− ocena działań studenta na podstawie samodzielnie wypełnionego 
dziennika praktyk opisującego podjęte działania zgodnie 
z programem praktyk, potwierdzonego przez opiekuna praktyk 
w instytucji praktyk; 

− ocena ustnego sprawozdania z realizacji praktyk przez koordynatora 
praktyk. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną na podstawie dokumentacji praktyk zgodnej 

z programem praktyk. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem praktyk zawodowych jest stworzenie studentom możliwości 
kontaktu zawodowego i zapoznania ich z podstawowymi aspektami 
pracy zawodowej w różnych instytucjach związanych z szeroko pojętą 
komunikacją społeczną i edukacją medialną. Student ma możność 
zapoznania się z ogólnym funkcjonowaniem instytucji medialnych oraz 
ośrodkami edukacji medialnej: ich celami, strukturą, programem 
i zakresem działania, dostępnością zawodową itd. Student zdobywa 
i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej w zależności od specyfiki instytucji praktyk. 
Celem praktyk zawodowych jest poszerzenie fachowej wiedzy 
dziennikarskiej w specjalistycznych placówkach medialno-dziennikar-
skich w różnych obszarach komunikacji społecznej z wykorzystaniem 
najnowszych technologii medialnych oraz zdobycie i utrwalenie 
praktycznych umiejętności pedagogicznych, metodycznych, 
wychowawczych w ośrodkach i placówkach edukacyjnych, 
wychowawczych, kulturalnych, ewangelizacyjnych, potrzebnych 
w przygotowaniu pedagogicznym i edukacyjnym. Program praktyk służy 
weryfikacji zdobytych podczas studiów wiedzy i umiejętności 
z praktyką, a przede wszystkim wykorzystaniu ich w praktycznych 
działaniach, gdyż praktyka jest ściśle związana z programem studiów 
specjalnościowych. 
Miejsce praktyk: 
− redakcje radia, telewizji, gazet i czasopism; 
− redakcje portali i mediów internetowych; 
− redakcje wydawnictw; 
− instytucje i agencje public relations, domy medialne; 
− redakcje mediów zakładowych: radiowęzły, biura informacji; 
− agencje reklamowe i instytucje marketingu medialnego; 
− biura i działy promocji różnych instytucji i organizacji; 
− agencje informacyjne i centra informacji; 
− ośrodki edukacji medialnej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, 

mediach, parafiach itp.; 
− ośrodki animacji i promocji kultury, biura organizacji imprez; 
− biura prasowe i biura rzeczników prasowych instytucji, organizacji 

i firm; 
− ośrodki duszpasterstwa mediów i ewangelizacji przez media; 
− udział w konferencjach naukowych z obszaru tematycznego 

kierunku studiów oraz specjalności; 
− warsztaty dziennikarskie organizowane przez różne instytucje 

i organizacje; 
− praktyki edukacyjne w ośrodkach edukacyjnych (prelekcje, 
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ćwiczenia, warsztaty); 
− ośrodki przygotowania pedagogicznego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką instytucji praktyk. 
Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania instytucji 
praktyk. 
Poznanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Poznanie zasad i uczenie się współpracy redakcyjnej i zespołowej. 
Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy dziennikarskiej. 
Poznanie różnych stanowisk i form zaangażowania zawodowego. 
Poznanie podstawowych sposobów pracy dziennikarskiej. 
Poznanie i ćwiczenie się w podstawowych formach dziennikarskich. 
Samodzielna realizacja określonego zadania dziennikarskiego. 
Umiejętność krytycznej oceny własnej pracy przez siebie i innych. 
Obserwacja organizacji i pracy instytucji: analiza zdobytej wiedzy. 
Wdrażanie się do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, 
wyznaczonych działaniach instytucji, redakcji, biura. 
Poznanie organizacji pracy redakcji i udział w posiedzeniach kolegiów 
redakcyjnych. 
Poznanie sprzętu, programów i narzędzi pracy dziennikarskiej: 
ćwiczenie się w samodzielnej pracy za pomocą tych narzędzi. 
Realizacja wyznaczonych zadań redakcyjnych i organizacyjnych oraz 
własna inicjatywa i inwencja twórcza w poszukiwaniu tematów i form 
dziennikarskich. 
Udział w konferencjach prasowych oraz w wywiadach prowadzonych 
przez doświadczonych dziennikarzy. 
Poznanie specyfiki dziennikarstwa prasowego, radiowego, 
telewizyjnego, internetowego w zależności od kategorii instytucji 
praktyk. 
Przygotowywanie materiałów dziennikarskich do wykorzystania 
w określonych formach i gatunkach dziennikarskich do wykorzystania 
przez instytucję praktyk. 
Dziennikarstwo informacyjne i środowiskowe, pozyskiwanie i tworzenie 
materiałów dziennikarskich i ich redagowanie, prowadzenie wywiadu, 
dokumentacja materiałów. 
Opracowywanie materiałów prasowych, radiowych, internetowych bądź 
telewizyjnych pod okiem doświadczonych dziennikarzy. 
Przygotowanie reportażu prasowego, adiustacja tekstów. 
Przygotowanie materiałów i scenariuszy reportażu radiowego 
i telewizyjnego. 
Umiejętność autoprezentacji, stylizacje dziennikarskie, pozawerbalne 
środki przekazu. 
Przygotowanie i redakcja materiałów internetowych: tworzenie stron, 
prowadzenie blogów itd. 
Kontakty zewnętrzne instytucji: dziennikarskie i promocyjne; poznanie 
i uczestnictwo w działaniach PR i marketingu medialnego. 
Rzecznik prasowy: samodzielne przygotowanie form i scenariusza 
konferencji prasowej. 
Pozyskiwanie źródeł informacji dziennikarskiej. 
Umiejętność korzystania ze źródeł informacji dziennikarskiej. 
Praktyczne zasady stosowania prawa autorskiego i prawa prasowego. 
Poznanie etosu i zasad etycznych pracy dziennikarskiej. 
Poznawanie, uczenie się i doskonalenie treści, form i metod kształcenia 
w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej. 
Zdobywanie praktycznych umiejętności metodycznych i dydaktycznych: 
przygotowanie konspektów zajęć dydaktycznych, hospitacje, 
uczestnictwo w działaniach edukacyjno-wychowawczych. 
Prowadzenie zajęć szkolnych, edukacyjnych, prelekcji na tematy 
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dziennikarstwa i mediów. 
Warsztaty dziennikarskie z dziećmi i młodzieżą. 
Organizacja imprez i spotkań kulturalnych, promocyjnych, 
ewangelizacyjnych, strategii i programów edukacyjnych; animacja 
i promocja kultury medialnej, ewangelizacja i duszpasterstwo mediów. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
zgodna z lekturami zaleconymi w ramach specjalności edukacja 
medialna i dziennikarska 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNO ŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

20. PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ – ŚRÓDROCZNA 

 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej – śródroczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – śródroczna 

11 Liczba godzin 45 (3 godziny w każdym z 15 tygodni w semestrze 5) 

12 Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
− ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne;  
− zrealizowanie praktyki zawodowej z semestru 4 (śródrocznej 

i ciągłej). 

18 Efekty kształcenia 

Zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela 
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela)  

Student: 
1) posiada wiedzę na temat: 
− współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się 

i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów; 
− struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych 

organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych; 
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− specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; 

− bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole podstawowej, do pracy 
w której uzyskuje przygotowanie; 

− projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego; 
− etyki zawodu nauczyciela; 

FP1P_W19, FP1P_W20, FP1P_W21, FP1P_W22, FP1P_W23 

2)  w zakresie umiejętności: 
− potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych; 
− potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 

oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego 
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów 
i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji; 

− potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, 
psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu 
diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji 
pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań 
praktycznych na II etapie edukacyjnym; 

− potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną 
(dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych 
źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii; 

− posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi 
porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, 
będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać 
konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie 
szkolnej; 

− potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych związanych z II etapem edukacyjnym; 

− potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki 
i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania 
działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do 
pracy dydaktycznej; 

− potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada 
umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym); 

− potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 
pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy 
oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; 

− potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i 
dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów 
(w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz 
zmian zachodzących w świecie i w nauce; 

− potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi 
w wykonywanej działalności; 

− potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować 
i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności 
organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada 
umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami 
i rodzicami uczniów; 

− potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające 
modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania 
innowacyjne; 
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− potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego; 

FP1P_U05, FP1P_U07, FP1P_U10, FP1P_U15, FP1P_U20 

3)  w zakresie kompetencji społecznych: 
− ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); 

− jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do 
podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających 
z roli nauczyciela; 

− ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych 
działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

− ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy 
refleksyjnego praktyka; 

− ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania 
i oceniania uczniów; 

− odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje 
i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze); 

− jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych 
działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. 

FP1P_K01, FP1P_K02, FP1P_K03, FP1P_K04, FP1P_K08, FP1P_K10 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

zajęcia praktyczne, w tym:  
a) hospitowanie 15 lekcji języka polskiego;  
b) prowadzenie 20 lekcji języka polskiego; 
c) zajęcia dodatkowe związane z programem praktyki – 10 godzin. 

 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Opinia nauczyciela-opiekuna praktyk w szkole (w Karcie oceny 
praktyki) sformułowana na podstawie wypełnionego dziennika praktyk 
i obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki oraz pisemnej 
samooceny studenta. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 5. 

Warunki zaliczenia: 
− zaliczenie z oceną na podstawie dokumentacji praktyki zgodnej 

z programem praktyki. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą 
opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną nauczyciela języka polskiego 
w szkole podstawowej.  
Praktyka odbywa się w szkole podstawowej pod opieką praktyka – 
nauczyciela-polonisty. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej, w której praktyka 
jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią 
zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, 
organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów 
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pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji. 
2. Obserwowanie: 
– zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności 

formalnych i nieformalnych grup uczniów; 
– aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
– interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz 

interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym 
wieku); 

– procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 
w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń; 

– czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz 
prowadzonych przez niego zajęć; 

– sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, 
w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej 
i terapeutycznej; 

– dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 
zachowania i postaw dzieci i młodzieży; 

– działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie. 

3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 
– sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu 

bezpieczeństwa; 
– podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych 

sytuacji; 
– prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych; 
– podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 
– diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie; 
– poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, 

potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu 
rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń; 

– samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych 
wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie; 

– sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności 
uczniów i wychowanków; 

– organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć 
integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu 
o samodzielnie opracowywane scenariusze; 

– animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, 
organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach 
zadaniowych; 

– podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami 
(w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); 

– podejmowanie działań wychowawczych o charakterze 
interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, 
naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad; 

– sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem 
szkoły. 

5. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych 
sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 

– prowadzenie dokumentacji praktyki; 
– konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 
– ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań 

opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych 
i słabych stron); 

– ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych 
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celów; 
– konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych 

sytuacji i przeprowadzanych działań; 
– omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów 

(słuchaczy). 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej do 
przedmiotu metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej 

25 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE 

21. WPROWADZENIE NA RYNEK PRACY  
 

 
Nr pola 

 

 
Nazwa pola 

 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska – profil praktyczny 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Wprowadzenie na rynek pracy 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 4 

12 Koordynator 

Biuro Karier i Projektów PWSZ 

http://pwsztar.edu.pl/jednostki-ogolnouczelniane/biuro-karier-i-
projektow/ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 
− ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych 

uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych 
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 
(FP1P_W20); 

− umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania 
środków na działalność instytucji kultury, edukacji i mediów 
(FP1P_U11); 

− potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację 
projektu profesjonalnego związanego z wybraną dziedziną kultury, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U12); 

− potrafi określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z pracą 
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zawodową i rolami społecznymi (FP1P_K02); 
− jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania 

zadań zawodowych (FP1P_K10). 

19 Stosowane metody dydaktyczne określa prowadzący zajęcia 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

określa prowadzący zajęcia 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia określa prowadzący zajęcia. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) określa program BKiP 

23 Treści kształcenia (pełny opis) określa program BKiP 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca  

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 

 

 
 


