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II ROK 
 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 
1. LITERATURA ROMANTYZMU (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 romantyzmu 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.2 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator prof. dr hab. Andrzej Borowski 
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 o literaturze polskiego romantyzmu w jej 
związkach z literaturą i kulturą powszechną, zorientowaną na 
zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej 
i medialnej (FP1P_W04);   zna zróżnicowane konteksty interpretacyjne, literackie 
i pozaliterackie, a także rozumie rolę ich wykorzystania 
w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza dzieła 
literackiego, w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W05); 
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 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01);  ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01);   ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 
przejawach (FP1P_K11);   ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13);   jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 
i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne i wpływającym na 
upodobania otoczenia (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne wykład 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

egzamin ustny po semestrze 3 (zawartość merytoryczna, kompozycja, 
poprawność językowa; ogólne kryteria zgodne z kryteriami oceniania 
wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP) 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  zaliczenie bez oceny po semestrze 3 (podstawa: obecność na 
wykładzie);  egzamin po semestrze 3. 

Egzamin ma formę ustną, obejmuje materiał z wykładu, tekstów 
zamieszczonych w spisie lektur obowiązkowych i wskazanych 
podręczników. Na egzamin należy przynieść ocenioną pracę semestralną 
z recenzją prowadzącego. 
Egzamin z literatury romantycznej polega na omówieniu 
(sproblematyzowaniu) tematu przekrojowego (na wybranych, 
konkretnych przykładach: gatunkach, poszczególnych tekstach czy 
urywkach tekstów itp., np. Liryka romantyczna – gatunki, tematy, 
motywy, idee; Dramat romantyczny – komedia; Romantyczny bohater 
tragiczny, w ścisłym powiązaniu z porządkiem i z tematami wykładów). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Kurs literatury romantyzmu obejmuje najważniejsze zagadnienia 
literackie i filozoficzne epoki, tak w aspekcie kultury narodowej, jak 
uniwersalnej. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The course of Romanticism in literature comprises the most important 
literary and philosophical issues of the era, both in the national cultural 
and universal aspect. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Romantyzm w Europie i w Polsce – okres (chronologia) i prąd (jego 
główne wyznaczniki). Idea „romantyzmu” i „romantyczności” – jej 
korzenie. Zagadnienie preromantyzmu w Europie. Historiozofia 
romantyczna. 

2. Preromantyzm doby porozbiorowej (1795-1822). Walka 
romantyków z klasykami. Twórczość okresu powstania 
listopadowego. 

3. Liryka Adama Mickiewicza. 
4. Epika Adama Mickiewicza wobec europejskiej i polskiej tradycji. 
5. Dramat Adama Mickiewicza a dramat romantyczny. 
6. Proza Adama Mickiewicza (gatunki, tematy, funkcje). 
7. Liryka Juliusza Słowackiego w kontekście jego prozy. 
8. Epika Juliusza Słowackiego (nowatorstwo i zakorzenienie 

w tradycji). 
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9. Dramat Juliusza Słowackiego a dramat romantyczny. 
10. Liryka Zygmunta Krasińskiego – autotematyzm i uniwersalizm 

refleksji. 
11. Epika i proza Zygmunta Krasińskiego (właściwości narracji 

i obrazowania). 
12. Dramat Zygmunta Krasińskiego – mit historyczny w dramacie. 
13. Liryka Cypriana Kamila Norwida wobec tradycji klasycznej 

i konceptystycznej. 
14. Epika i dramat Cypriana Kamila Norwida – moralitetowy obraz 

świata i człowieka. 
15. Komedia Aleksandra Fredry. Jego pamiętnik. Romantyczna gawęda 

szlachecka. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Lektury 
a. Podręczniki i wydawnictwa pomocnicze 
1. Idee programowe romantyków polskich. Antologia BN I 261. 
2. G. Królikiewicz, Romantyzm, [w zbior.:] Okresy literackie (kilka 

wydań). 
3. Lektury polonistyczne. Oświecenie. Romantyzm, t. 1, Kraków 1996. 
4. Pisma teoretyczne niemieckich romantyków BN II 246. 
5. Słownik literatury polskiej XIX wieku, Warszawa 1991. 
6.  M. Straszewska, Romantyzm, Warszawa 1977.  
7. M. Tatara, Romantyzm, [w zbior.:] Historia literatury polskiej 

w zarysie, Warszawa 1980.  
8. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997. 
b. Teksty (literatura polska) 
1. K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności, [w:] tegoż, Wybór 

pism BN I 191. 
2. A. Malczewski, Maria BN I 46. 
3. Walka romantyków z klasykami BN I 183 (dwa teksty do wyboru). 
4. Ballada polska BN I 177 (trzy teksty do wyboru). 
5. S. Goszczyński, Zamek kaniowski, Warszawa 1958. 
6. A. Mickiewicz, Wiersze (wyd. dowolne); Grażyna (wyd. dowolne); 

Konrad Wallenrod BN I 72; Dziady (cz. II, IV, III); Księgi narodu 
i pielgrzymstwa polskiego BN I 17; Pan Tadeusz BN I 83; Pisma 
estetyczno-krytyczne BN I 79 lub z t. 7-9 Dzieł („Wydanie 
rocznicowe” 1996-1997) – stąd kilka tekstów w wyborze. 

7. J. Słowacki, Liryki (wyd. dowolne); Powieści poetyckie BN I 47; 
Trzy poemata BN I 49; Beniowski BN I 13/14, stąd: jedna pieśń; 
Kordian; Balladyna; Lilla Weneda BN I 16; Fantazy BN I 105; Sen 
srebrny Salomei BN I 57; Ksiądz Marek BN I 129 (trzy dramaty do 
wyboru); Listy do matki (wyd. dowolne) – kilka listów do wyboru. 

8. Z. Krasiński, Poezje (wyd. dowolne); Nie-Boska komedia BN I 24 
(wyd. 8 i następne); Irydion BN I 24; Psalmy przyszłości BN I 107; 
Przedświt BN I 18. 

9. C. K. Norwid, Wiersze (wyd. dowolne); Promethidion 
(wyd. dowolne); Bransoletka; Białe kwiaty; Czarne kwiaty; Ad 
leones (wyd. dowolne); Pierścień wielkiej damy BN I 274. 

10. A. Fredro, Śluby panieńskie BN I 22; Pan Jowialski BN I 36; 
Zemsta (wyd. dowolne); Trzy po trzy (wyd. dowolne). 

11. Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979 
(kilka tekstów w wyborze). 

12. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy (dwie gawędy do wyboru). 
13. N. Żmichowska, Poganka BN I 121. 
14. J. Korzeniowski, Kollokacja BN I 28 albo Spekulant BN I 25. 
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c. Teksty (literatura powszechna)  
1. Niemiecka ballada romantyczna BN I 142 (kilka tekstów 

w wyborze). 
2. J. W. Goethe, Faust, cz. 1 (przekł. F. Konopka albo J. Buras); 

Cierpienia młodego Wertera BN II 22. 
3. J. W. Goethe, Wybór poezji BN II 48 (stąd cztery utwory do 

wyboru). 
4. F. Schiller, Zbójcy BN II 30. 
5. G. Byron, Giaur; Korsarz, [w:] tegoż, Powieści poetyckie BN II 34. 
6. W. Scott, Waverley BN II 56. 
7. Hugo, Nedznicy (wyd. dowolne). 
8. Stendhal [Henri Beyle], Czerwone i czarne albo Pustelnia 

parmeńska (wyd. dowolne). 
9. H. de Balzac, Stracone złudzenia albo Ojciec Goriot lub Eugenia 

Grandet (wyd. dowolne). 
10. Puszkin, Eugeniusz Oniegin BN II 35. 
11. E. A. Poe, Poezje i proza (wyd. dowolne). 
d. Opracowania (trzy książki do wyboru) 
1. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 

1992. 
2. M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975. 
3. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 1999. 
4. Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry, red. 

J. Kolbuszewski, Wrocław 1994. 
5. Z. Łapiński, Norwid, Kraków 1971. 
6. Manifesty Romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór 

tekstów, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975.  
7. S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość, sława, Warszawa 1934. 
8. K. Poklewska, Galicja romantyczna (1816-1869), Warszawa 1976. 
9. Problemy polskiego romantyzmu, seria 1-3, oprac. M. Żmigrodzka, 

Wrocław 1971, 1974, 1981 (wybrać dwa zagadnienia). 
10. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu 

i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, Warszawa 1962. 
11. Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Warszawa 

1993. 
12. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001. 
13. Witkowska, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki, Warszawa 1980. 
14. K. Wyka, Pan Tadeusz, t. 1: Studia o poemacie, Warszawa 1963. 
15. C. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Warszawa 1976. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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1.1. LITERATURA ROMANTYZMU (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 romantyzmu 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.2 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator prof. dr hab. Andrzej Borowski 
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 o literaturze polskiego romantyzmu w jej 
związkach z literaturą i kulturą powszechną, zorientowaną na 
zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej 
i medialnej (FP1P_W04);   zna zróżnicowane konteksty interpretacyjne, literackie 
i pozaliterackie, a także rozumie rolę ich wykorzystania 
w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza dzieła 
literackiego, w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W05);   potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01);  umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułować wnioski (FP1P_U14);  
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 ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01);   ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 
przejawach (FP1P_K11);   ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13);   jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 
sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów 
(FP1P_K14);   jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 
i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne i wpływającym na 
upodobania otoczenia (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne  analiza i interpretacja tekstu;   dyskusja. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 ocena aktywności na zajęciach (stopień opanowania umiejętności 
analizy i interpretacji, wykazanie się kompetencjami i rozumieniem 
omawianych zagadnień; ogólne kryteria zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP);   ocena pracy semestralnej (zgodnie z kryteriami zaliczenia 
i oceniania pracy pisemnej przyjętymi w ZFP). 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:   zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach i pracy 

semestralnej po semestrze 3. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Literatura romantyzmu – tematy, motywy, gatunki w ujęciu 
indywidualnych twórców polskiej literatury z uwzględnieniem kontekstu 
literatury i sztuki romantycznej w Europie. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Romanticism literature – topics, motives, genres in terms of individual 
creators of Polish literature including European Romanticism literature 
and cultural context. (exercises). (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 
Pokazanie na wybranych przykładach problemów stylu i genologii 
w utworach lirycznych, epickich i dramatycznych romantyzmu, a także 
problemów związanych z romantyczną koncepcją człowieka, natury, 
sztuki i historii z uwzględnieniem indywidualności twórców i specyfiki 
polskiej literatury tego okresu. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z podaną do wykładu 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o  
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charakterze praktycznym 
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2. LITERATURA POZYTYWIZMU, MŁODEJ POLSKI I DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (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 pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia 
międzywojennego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.2 
6 Punkty ECTS 4 (2+2) 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin 60 (30+30) 
12 Koordynator dr Agnieszka Mocyk 
13 Prowadzący  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student:  wyjaśnia wybrane zjawiska charakterystyczne dla literatury polskiej 
i powszechnej lat 1864-1939 w związku z przemianami 
historycznymi, społecznymi, światopoglądowymi i estetycznymi 
(FP1P_W04, FP1P_W05);  posługuje się ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami 
właściwymi dla literaturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin nauki 
i dziedzin kultury, zwłaszcza związanymi z kulturą lat 1864-1939 
(FP1P_U03);  formułuje wnioski na podstawie dostępnych danych i przesłanek 
(FP1P_U01, FP1P_U14);  uzasadnia stawiane tezy i wyrażane opinie za pomocą 
merytorycznych argumentów (FP1P_U14); 
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 potrafi przygotować spójną wypowiedź na określony temat 
(FP1P_U01, FP1P_U14);  dąży do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności (FP1P_U04);  ocenia znaczenie, trwałość, anachroniczność etc. wybranych zjawisk 
kulturowych lat 1864-1939 (FP1P_K13). 

19 Stosowane metody dydaktyczne  wykład;  konsultacje. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 egzamin ustny, polegający na omówieniu przez studenta trzech 
(wybranych losowo) zagadnień dotyczących literatury i kultury lat 
1864-1939 i pozostających w ścisłym związku z tematyką 
wykładów i ćwiczeń oraz polecanymi lekturami (listę zagadnień 
studenci otrzymują na początku pierwszego semestru zajęć 
z przedmiotu);  podczas egzaminu ocenie podlegają przede wszystkim: trafność tez, 
jakość argumentacji, oryginalność dobranych przykładów oraz 
stopień spójności wypowiedzi; ogólne kryteria zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  zaliczenie bez oceny po semestrze 3 i 4;  egzamin po semestrze 4. 
Warunki zaliczenia:  obecność na wykładzie oraz pozytywny wynik egzaminu 

końcowego pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zaliczenia 
z ćwiczeń. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wykład poświęcony jest systematycznej, podporządkowanej 
historycznoliterackiej periodyzacji, prezentacji literatury polskiej lat 
1864-1939 (w kontekstach literatury powszechnej). Prezentacja ta ma 
uwzględniać omówienie głównych prądów i kierunków w ich 
zróżnicowaniu w ramach poszczególnych epok i rodzajów literackich. 
Celowe wydaje się także objaśnienie zjawisk przełomowych, 
dominujących koncepcji światopoglądowych, dyskusji programowych 
oraz opis form życia literackiego, ponadto – wskazanie indywidualności 
twórczych i dzieł literackich decydujących o obrazie kultury polskiej 
wyróżnionego okresu. Istotny kontekst stanowią też wybrane koncepcje 
antropologiczne. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The lecture is dedicated to methodicalpresentation of Polish literature 
within 1864-1939 , complied with historical and literary periodisation, 
(in general literaterary contexts). This presentation is to include 
discussion of main trends in their diversity within particular epochs and 
literary genres. It also seems deliberate to explain crucial phenomena, 
dominant outlook concepts, programmatic discussions and discription of 
literary life forms, moreover – pointing out creative individuals and 
literary works decisive to Polish culture's image in distinguished period. 
Selected anthropological concepts also make up significant context. (tłum. 
DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 
Tematyka wykładów: 
„Pozytywizm warszawski”, lektury „młodych”, dyskusje 
światopoglądowe i programy literackie. 
Przemiany prozy drugiej połowy XIX wieku: tendencja, dojrzały 
realizm, naturalizm. 
Poezja drugiej połowy XIX wieku. 
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Przełom antypozytywistyczny. Lektury modernistów. Ważniejsze 
polemiki literackie. 
Dekadentyzm: termin, światopogląd, osobowość dekadencka, wzorzec 
estetyczny. 
Symbolizm: podstawy filozoficzne, teoria i praktyka literacka. 
Liryka młodopolska: preekspresjonizm, nurt odrodzeńczy, klasycyzm, 
franciszkanizm. 
Główne kręgi tematyczno-problemowe i estetyka prozy młodopolskiej. 
Dramat młodopolski – poetycki i realistyczno-naturalistyczny. 
Świadomość i manifestacje zmiany w dwudziestoleciu 
międzywojennym, lektury epoki, katastrofizm europejski i polski. 
Specyfika życia literackiego lat 1918-1939, wybrane programy 
estetyczne. 
Awangarda: futuryzm, Awangarda Krakowska, Druga Awangarda. 
Poezja typu skamandryckiego. 
Realistyczny dramat o tematyce współczesnej. 
Przemiany i główne nurty prozy międzywojennej. 
Twórczość Witkacego, Schulza i Gombrowicza na tle nurtów 
awangardowych dwudziestolecia. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Wskazane wydania należy traktować jako zalecane, w pozostałych 
przypadkach można korzystać z dowolnej edycji tekstu. Wiele tekstów 
można również znaleźć w bibliotekach cyfrowych (lista zostanie podana 
na początku zajęć). 
Literatura podstawowa 
CZĘŚĆ I: POZYTYWIZM 
Podręczniki i wydawnictwa pomocnicze 1. H. Markiewicz, Pozytywizm. 
2. J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993. 
3. J. Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, Warszawa 1971.  
4. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska 

w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1-4, Warszawa 1965-1971. 
5. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza 

i A. Kowalczykowej. 
6. E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-

1914), Warszawa 2000. 
7. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996. 
8. Lektury polonistyczne: pozytywizm – Młoda Polska, t. 1, Kraków 

1998, t. 2, Kraków 2001 (stąd: artykuły poświęcone literaturze 
pozytywizmu). 

9. Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod red. 
A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009, s. 599-665. 

Teksty z literatury polskiej 1. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu BN I 249 (stąd: 
5 tekstów spośród napisanych przez E. Orzeszkową, 
A. Świętochowskiego, P. Chmielowskiego, F. Krupińskiego, 
B. Prusa, H. Sienkiewicza, S. Witkiewicza, A. Sygietyńskiego). 

2. Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów 
krakowskich, oprac. M. Król, Warszawa 1985 lub Teka Stańczyka, 
oprac. nauk. i wprowadzenie A. Dziadzio, Kraków 2007 (stąd: 
3 teksty). 

3. A. Świętochowski, Nowele i opowiadania BN I 185 (stąd: Chawa 
Rubin); Dumania pesymisty, wstęp i oprac. E. Paczoska, Warszawa 
2002. 

4. E. Orzeszkowa, Marta; Nad Niemnem BN I 292; Cham, wstęp 
i oprac. G. Borkowska, Biblioteka Polska; Nowele (stąd: Obrazek 
z lat głodowych; Tadeusz; W zimowy wieczór; Gloria victis; 
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Hekuba). 
5. B. Prus, Placówka BN I 251; Lalka BN I 261; Emancypantki; 

Faraon; Kroniki, BN I 285 (stąd: 3 teksty), Opowiadania i nowele 
BN I 291 (stąd: Powracająca fala; Michałko; Antek; Kamizelka; 
Z legend dawnego Egiptu; Sen); Omyłka. 

6. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem lub Potop albo Pan 
Wołodyjowski; Quo vadis BN I 298; Bez dogmatu BN I 301; Wybór 
nowel i opowiadań BN I 231 (stąd: Szkice węglem; Janko Muzykant; 
Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela; Latarnik; Sachem); 
Humoreski z teki Worszyłły. 

7. A. Asnyk, Wybór poezji BN I 67. 
8. M. Konopnicka, Poezje; Nowele (stąd: Miłosierdzie gminy; Mendel 

Gdański; Nasza szkapa; Dym; Banasiowa). 
9. M. Bałucki, Grube ryby BN I 236 lub Dom otwarty BN I 236. 
10. J. Lam, Wielki świat Capowic. 
11. A. Dygasiński, Zając. 
12. I. Dąbrowski, Śmierć, wstęp i oprac. T. Lewandowski, Biblioteka 

Polska. 
Teksty z literatury powszechnej (do wyboru 3 teksty różnych autorów) 
1. K. Dickens, David Copperfield; Wielkie nadzieje. 
2. H. Balzac, Ojciec Goriot; Stracone złudzenia. 
3. G. Flaubert, Pani Bovary; Szkoła uczuć. 
4. L. Tołstoj, Anna Karenina; Wojna i pokój; Śmierć Iwana Iljicza. 
5. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara BN II 220; Biesy; Bracia 

Karamazow BN II 237. 
6. H. Ibsen, Wybór dramatów BN II 210 (stąd: Dom lalki (Nora); 

Dzika kaczka). 
7. E. Zola, Germinal BN II 189; Bestia ludzka. 
8. G. de Maupassant, Baryłeczka, [w:] Wieczory medańskie BN II 135; 

Horla. 
CZĘŚĆ II: MŁODA POLSKA 
Podręczniki i wydawnictwa pomocnicze 1. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. 
2. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej 

Polski. 
3. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. 
4. K. Wyka, Modernizm polski lub tegoż, Młoda Polska, t. 1-2. 
5. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V: Literatura okresu 

Młodej Polski, t. 1-4, Warszawa 1968-1977. 
6. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej. 
7. J. Tomkowski, Młoda Polska, Warszawa 2001. 
8. Lektury polonistyczne: pozytywizm – Młoda Polska, t. 1, Kraków 

1998, t. 2, Kraków 2001 (stąd: artykuły poświęcone literaturze 
Młodej Polski). 

9. Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod red. 
A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009, s. 669-717. 

Teksty z literatury polskiej 1. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski BN I 212 (stąd: 
5 tekstów spośród napisanych przez S. Brzozowskiego, 
A. Górskiego, K. Irzykowskiego, M. Komornicką, 
W. Nałkowskiego, Z. Przesmyckiego, S. Przybyszewskiego, 
Leopolda Staffa, S. Szczepanowskiego, L. Szczepańskiego, 
J. Żuławskiego). 

2. Modernizm: spotkania. Antologia, red. E. Paczoska i L. Magnone, 
Warszawa 2008 (stąd: 3 teksty). 

3. S. Żeromski, Wybór opowiadań BN I 203; Popioły BN I 289; 
Wierna rzeka BN I 232; Ludzie bezdomni BN I 254. 
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4. S. Wyspiański, Warszawianka, wstęp i oprac. A. Ziołowicz, 
Biblioteka Polska; Noc listopadowa, wstęp i oprac. M. Prussak, 
Biblioteka Polska; Wesele BN I 218; Wyzwolenie BN I 200; Klątwa. 

5. W. S. Reymont, Ziemia obiecana BN I 286; Chłopi BN I 279. 
6. W. Berent, Próchno BN I 234; Ozimina BN I 213. 
7. K. Irzykowski, Pałuba BN I 240. 
8. J. Kasprowicz, Wybór poezji BN I 120. 
9. K. Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane BN I 123, wyd. z 1968; 

Na Skalnym Podhalu BN I 290 (stąd: 3 wybrane opowiadania). 
10. T. Miciński, Wybór poezji, wstęp i oprac. W. Gutowski, Biblioteka 

Polska. 
11. S. Przybyszewski, Poematy prozą, Kraków 2003 (stąd: Requiem 

aeternam; Androgyne). 
12. L. Staff, Wybór poezji BN I 181. 
13. G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej BN I 187. 
14. J. A. Kisielewski, W sieci BN I 196. 
15. K. H. Rostworowski, Wybór dramatów BN I 281 (stąd: Judasz 

z Kariothu). 
16. T. Żeleński (Boy), Słówka BN I 255 (wybór). 
Teksty z literatury powszechnej (do wyboru 3 teksty różnych autorów) 
1. Ch. Baudelaire, Kwiaty zła. 
2. J. Conrad, Lord Jim BN II 188. 
3. A. Czechow, Wybór dramatów BN II 198 (stąd: Trzy siostry; 

Wiśniowy sad). 
4. K. Hamsun, Głód. 
5. G. Hauptmann, Dzwon zatopiony; Hanusia. 
6. J. K. Huysmans, Na wspak. 
7. M. Maeterlinck, Ślepcy; Wnętrze. 
8. T. Mann, Wybór nowel i esejów BN II 182 (stąd: Tonio Kröger). 
9. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra; Narodziny tragedii z ducha 

muzyki. 
10. G. B. Shaw, Pigmalion. 
11. F. Sołogub, Mały bies. 
12. A. Strindberg, Wybór dramatów BN II 185 (stąd: Panna Julia). 
13. Symboliści francuscy BN II 146 (stąd: Mallarmé; Verlaine; 

Rimbaud). 
14. W. Whitman, Źdźbła trawy. Poezje wybrane, Warszawa 1966. 
15. O. Wilde, Eseje, opowiadania, bajki, poematy prozą, pod red. 

J. Żuławskiego, Warszawa 1957 lub Twarz, co widziała wszystkie 
końce świata. Opowiadania, bajki, poematy prozą, eseje, Warszawa 
2011; Portret Doriana Graya. 

CZĘŚĆ III: DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
Podręczniki i wydawnictwa pomocnicze 1. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne lub tegoż, 

Literatura Dwudziestolecia. 
2. J. Jarzębski, Proza dwudziestolecia, Kraków 2005. 
3. A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 1995. 
4. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. 
5. Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie 

międzywojennym, t. 1-2, Kraków 1979, t. 3-4, Kraków 1993. 
6. Literatura polska 1918-1975, t. 1: 1918-1932, Warszawa 1975; t. 2: 

1933-1944, Warszawa 1993. 
7. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej. 
8. G. Gazda, Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury 

polskiej, Gdańsk 2009. 
9. G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich 

XX wieku, wyd. 2, Warszawa 2009. 
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10. Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna 
światowa, t. 1, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997, 
t. 2, pod red. R. Nycza, Kraków 1999 (stąd: teksty poświęcone 
literaturze 1918-1939). 

11. Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod red. 
A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009, s. 721-785. 

Teksty z literatury polskiej 1. S. Jaworski, Awangarda, Warszawa 1992 (stąd: 5 tekstów spośród 
napisanych przez B. Jasieńskiego, T. Peipera, J. Przybosia, A. Sterna 
i A. Wata, S. I. Witkiewicza). 

2. Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia BN I 253 (stąd: 
W. Broniewski; J. Brzękowski; J. Czechowicz; T. Czyżewski; 
K. I. Gałczyński; J. Iwaszkiewicz; B. Jasieński; J. Lechoń; 
J. Liebert; S. Młodożeniec; M. Pawlikowska-Jasnorzewska; 
T. Peiper; J. Przyboś; W. Sebyła; A. Stern; J. Tuwim; A. Wat; 
A. Ważyk; K. Wierzyński; J. Zagórski). 

3. M. Dąbrowska, Ludzie stamtąd, [w:] tejże, Opowiadania BN I 208; 
Noce i dnie, t. 1-2. 

4. W. Gombrowicz, Ferdydurke. 
5. K. Irzykowski, Beniaminek; Słoń wśród porcelany, [w:] tegoż, 

Wybór pism krytycznoliterackich BN I 222. 
6. J. Iwaszkiewicz, Brzezina; Panny z Wilka, [w:] tegoż, Opowiadania 

BN I 303. 
7. J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz BN I 223. 
8. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka. 
9. B. Leśmian, Poezje wybrane BN I 217; Szkice literackie, Warszawa 

2011 (stąd: Z rozmyślań o Bergsonie; Rytm jako światopogląd; 
U źródeł rytmu). 

10. B. Miciński, Podróże do piekieł, [w:] tegoż, Podróże do piekieł 
i inne eseje, Kraków 1994 lub tegoż, Podróże do piekieł. Eseje, 
Warszawa 2011 albo tegoż, Pisma. Eseje. Artykuły. Listy, Kraków 
1970. 

11. Cz. Miłosz, Poemat o czasie zastygłym; Trzy zimy, [w:] tegoż, 
Wiersze, t. 1, Kraków 2001. 

12. Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert BN I 302 lub Niecierpliwi 
albo Granica BN I 204. 

13. S. Rembek, W polu. 
14. K. H. Rostworowski, Wybór dramatów BN I 281 (stąd: 

Niespodzianka). 
15. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów BN I 264. 
16. J. Stempowski, Chimera jako zwierzę pociągowe, [w:] tegoż, 

Chimera jako zwierzę pociągowe, oprac. J. Timoszewicz.  
17. J. Szaniawski, Wybór dramatów BN I 263 (stąd: 1 dramat 

przedwojenny). 
18. S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów BN I 221 (stąd: Szewcy; 

W małym dworku; Mątwa); Pożegnanie jesieni (Kraków 1997, 
oprac. W. Bolecki) lub Nienasycenie. 

19. J. Wittlin, Sól ziemi BN I 278. 
20. S. Żeromski, Przedwiośnie BN I 242. 
Teksty z literatury powszechnej (do wyboru 3 teksty różnych autorów) 
1. A. Achmatowa, Poezje. 
2. G. Apollinaire, Wybór poezji BN II 176. 
3. L. Aragon, Wieśniak paryski. 
4. G. Bernanos, Pamiętnik wiejskiego proboszcza. 
5. B. Brecht, Opera za trzy grosze, [w:] tegoż, Dramaty BN II 184. 
6. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata BN II 229. 
7. K. Čapek, R.U.R., [w:] tegoż, Dramaty, Kraków 1956; Hordubal; 
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Meteor; Zwyczajne życie. 
8. L. F. Céline, Podróż do kresu nocy. 
9. J. Conrad, Jądro ciemności. 
10. J. Dos Passos, Manhattan Transfer. 
11. T. S. Eliot, Wybór poezji BN II 230. 
12. W. Faulkner, Wściekłość i wrzask; Absalomie, Absalomie!. 
13. F. García Lorca, Krwawe gody; Dom Bernardy Alba, [w:] tegoż, 

Dramaty, Kraków 1968; Sonety ciemnej miłości. 
14. A. Gide, Fałszerze. 
15. J. Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka. 
16. E. Hemingway, Pożegnanie z bronią. 
17. H. Hesse, Wilk stepowy; Narcyz i Złotousty. 
18. A. Huxley, Nowy wspaniały świat. 
19. J. Joyce, Ulisses; Portret artysty z czasów młodości. 
20. F. Kafka, Proces; Zamek; Opowiadania (stąd: Przemiana; Kolonia 

karna). 
21. K. Kawafis, wybór poezji. 
22. E. E. Kisch, Szalejący reporter. 
23. A. Malraux, Dola człowiecza BN II 250. 
24. O. Mandelsztam, Poezje. 
25. T. Mann, Czarodziejska góra. 
26. F. Mauriac, Kłębowisko żmij. 
27. G. Meyrink, Golem. 
28. R. Musil, Człowiek bez właściwości. 
29. L. Pirandello, Tak jest, jak się państwu zdaje; Sześć postaci 

scenicznych w poszukiwaniu autora, [w:] tegoż, Wybór dramatów 
BN II 193. 

30. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu stąd: wybrany tom). 
31. E. M. Remarque, Na Zachodzie bez zmian. 
32. R. M. Rilke, Poezje (w przekładzie M. Jastruna). 
33. J.-P. Sartre, Mdłości. 
34. P. Valéry, wybór poezji. 
35. V. Woolf, Pani Dalloway; Do latarni morskiej. 
36. W. B. Yeats, Wiersze wybrane BN II 238. 
Literatura uzupełniająca 
Teksty znajdujące się w tej części spisu mają pomóc w przygotowaniu 
się do egzaminu, przy czym zaleca się wybranie trzech pozycji – 
w zależności od potrzeb i zainteresowań studenta. Oprócz wskazanych 
poniżej lekturę uzupełniającą mogą stanowić również teksty wymienione 
wśród podstawowych jako lektury do wyboru.  
CZĘŚĆ I: POZYTYWIZM 
Teksty 1. Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia, oprac. 

S. Fita, Warszawa 2002. 
2. A. Świętochowski, Wybór tekstów publicystycznych, [w:] J. Rudzki, 

Świętochowski, Warszawa 1963; Nowele i opowiadania BN I 185 
(stąd: Damian Capenko; Karl Krug). 

3. E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz; Dziurdziowie; Zygmunt Ławicz 
i jego koledzy (wydanie dowolne). 

4. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich. 
5. J. Lam, Koroniarz w Galicji. 
6. J. Bliziński, Rozbitki; Pan Damazy. 
7. F. Faleński, Wybór utworów BN I 202. 
8. A. Sygietyński, Wysadzony z siodła. 
9. A. Dygasiński, Gody życia. 
Opracowania 
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1. J. Bachórz, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców 
o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010. 

2. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, 
Warszawa 1996. 

3. T. Bujnicki, Trylogia Henryka Sienkiewicza na tle tradycji polskiej 
powieści historycznej, Wrocław 1973. 

4. K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach 
Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999. 

5. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 
2010. 

6. J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 
1973. 

7. J. Kulczycka-Saloni, Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja 
Emila Zoli, Wrocław 1974. 

8. L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, Gdańsk 2011. 
9. J. Malik, „Lalka”. Historie z różnych światów, Lublin 2005. 
10. A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu, 

Wrocław 1977. 
11. G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001. 
12. E. Paczoska, „Lalka” czyli rozpad świata, Warszawa 2008. 
13. M. Płachecki, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa 

publicznego w dobie zaborów (1800-1880), Warszawa 2009. 
14. Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 

Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993. 
15. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 

1972. 
16. Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej 

połowie XIX wieku, Wrocław 1988. 
17. M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 

1964. 
CZĘŚĆ II: MŁODA POLSKA 
Teksty 1. W. Berent, Żywe kamienie BN I 280. 
2. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski [wybór], [w:] tegoż Eseje 

i studia o literaturze BN I 258, t. 2; Płomienie. 
3. M. Grossek-Korycka, Utwory wybrane, Biblioteka Poezji Młodej 

Polski. 
4. R. Jaworski, Historie maniaków. 
5. J. A. Kisielewski, Karykatury BN I 196. 
6. M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, Biblioteka 

Poezji Młodej Polski. 
7. S. Korab-Brzozowski, Poezje zebrane, Biblioteka Poezji Młodej 

Polski. 
8. W. Korab-Brzozowski, Utwory zebrane, Biblioteka Poezji Młodej 

Polski. 
9. J. Lemański, Ofiara królewny. 
10. T. Miciński, Poematy prozą, Biblioteka Poezji Młodej Polski; 

Nietota; Kniaź Patiomkin; W mrokach złotego pałacu, czyli 
Bazylissa Teofanu. 

11. Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, wstęp I. Sławińska, 
Warszawa 1966. 

12. A. Nowaczyński, Wielki Fryderyk BN I 241. 
13. W. Orkan, W Roztokach BN I 188. 
14. B. Ostrowska, Poezje wybrane, Biblioteka Poezji Młodej Polski. 
15. W. Perzyński, Szczęście Frania; Aszantka. 
16. S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje, Kraków 1995; 

Dzieci szatana, Kraków 1993; Wybór pism BN I 190; Śnieg. 
17. W. S. Reymont, Komediantka. 
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18. T. Rittner, Głupi Jakub; W małym domku BN I 116. 
19. W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane, Biblioteka Poezji Młodej Polski. 
20. W. Sieroszewski, Na kresach lasów. 
21. A. Strug, Dzieje jednego pocisku; Ludzie podziemni. 
22. M. Wolska, Poezje wybrane, Biblioteka Poezji Młodej Polski. 
23. S. Wyspiański, Bolesław Śmiały BN I 198; Akropolis BN I 250; 

Powrót Odysa BN I 248; Sędziowie; Wybór poezji, wybór i oprac. 
A. Łempicka. 

24. G. Zapolska, Panna Maliczewska; Żabusia BN I 219. 
25. K. Zawistowska, Utwory zebrane, Biblioteka Poezji Młodej Polski.  
26. T. Zeleński (Boy), Znaszli ten kraj?... BN I 246. 
27. S. Żeromski, Syzyfowe prace BN I 216; Sułkowski; Róża; Duma 

o hetmanie; Powieść o Udałym Walgierzu. 
28. J. Żuławski, Na srebrnym globie. 
Opracowania 1. E. Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, 

Warszawa 1998.  
2. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 

1996. 
3. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie 

antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003. 
4. A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa 

i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009. 
5. M. Głowiński, Powieść młodopolska. 
6. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce 

literackiej, Kraków 1997. 
7. W. Gutowski, Nagie dusze i maski (o młodopolskich mitach 

miłości). 
8. W. Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia 

o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002. 
9. W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy 

chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001. 
10. A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987. 
11. A. Kijak, Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie 

Wacława Sieroszewskiego, Kraków 2010. 
12. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966. 
13. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891, 

Warszawa 1967; tegoż, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 
1891-1906, Warszawa 1975. 

14. I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 
1965. 

15. Z. Makowiecki, Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971. 
16. G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje 

i proza – próba monografii, Kraków 2008. 
17. E. Miodońska-Brookes, Wawel-„Akropolis”, Kraków 1980. 
18. Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza- 

-Kwiatkowska, Kraków 1977. 
19. Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, pod red. 

E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2009.  
20. M. Podraza-Kwiatkowska, Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice 

o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków 2011. 
21. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi, 

Kraków 1985. 
22. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje 

o Młodej Polsce, Kraków 2001.  
23. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. 
24. M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, 

wyd. 2 rozszerz., Kraków 2008. 
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25. J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza 
Micińskiego, Kraków 1978. 

26. D. Skwirut, Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa na tle 
dwudziestowiecznym. Historia recepcji i propozycje interpretacji, 
Kraków 2009. 

27. I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski, Toruń 1948. 
28. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski, Warszawa 1988. 
29. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia 

o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994. 
30. Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata myśli i sztuki, red. 

A. Czabanowska-Wróbel, Kraków 2009.  
31. Stulecie Młodej Polski. Studia, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, 

Kraków 1995.  
32. T. Swoboda, To jeszcze nie koniec? Doświadczanie czasu 

w powieści o dekadentach, Gdańsk 2008. 
33. T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-

1905), Kraków 1986. 
34. T. Weiss, Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970. 
35. T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu, 

Warszawa 1974. 
36. M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981. 
37. M. Wyka, Czytanie Brzozowskiego, Kraków 2012. 
38. F. Ziejka, Paryż młodopolski, Warszawa 1993. 
39. F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977 lub tegoż, 

„Wesele” w kręgu mitów polskich, Kraków 1997. 
40. Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, pod red. 

A. Czabanowskiej-Wróbel, I. Misiak, Kraków 2008. 
CZĘŚĆ III: DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 
Teksty 1. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki BN I 230. 
2. J. Andrzejewski, Ład serca. 
3. W. Berent, Nurt; Diogenes w kontuszu; Zmierzch wodzów. 
4. H. Boguszewska, Całe życie Sabiny. 
5. M. Choromański, Zazdrość i medycyna. 
6. J. Czechowicz, Wybór poezji BN I 199. 
7. M. Dąbrowska, Dzienniki [z lat 1914-1939]. 
8. T. Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy. 
9. K. I. Gałczyński, Wybór poezji BN I 189. 
10. F. Goetel, Z dnia na dzień; Pisma podróżnicze, wybór, wstęp 

i oprac. I. Sadowska, Kraków 2004. 
11. P. Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek. 
12. W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda; Pamiętnik z okresu 

dojrzewania (Bakakaj). 
13. S. Grabiński, Demon ruchu. 
14. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju. 
15. J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze. 
16. B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan; Palę Paryż. 
17. R. Jaworski, Wesele hrabiego Orgaza. 
18. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu, wybór tekstów 

i wstęp J. Ratajczak, Poznań 1987. 
19. M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce. 
20. J. Lechoń, Poezje BN I 256. 
21. J. Mackiewicz, Bunt rojstów. 
22. E. Małaczewski, Koń na wzgórzu. 
23. Z. Nałkowska, Niedobra miłość; Charaktery; Dom nad łąkami; Dom 

kobiet; Dzienniki [wybór z tekstów do 1939 r.]. 
24. J. Parandowski, Dysk olimpijski; Niebo w płomieniach. 
25. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji BN I 194. 
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26. T. Peiper, Pisma wybrane BN I 235. 
27. Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. 

Autokomentarze (Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz), 
wybór i wprowadzenie T. Wójcik, Warszawa 1995. 

28. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji BN I 266. 
29. S. Przybyszewska, Sprawa Dantona. 
30. A. Rudnicki, Szczury; Żołnierze; Niekochana. 
31. A. Słonimski, Kroniki tygodniowe; Dwa końce świata; Torpeda 

czasu. 
32. A. Strug, Pokolenie Marka Świdy; Mogiła nieznanego żołnierza; 

Żółty krzyż. 
33. J. Tuwim, Wiersze wybrane BN I 184; Bal w Operze. 
34. Z. Uniłowski, Wspólny pokój BN I 224; Dwadzieścia lat życia; Żyto 

w dżungli; Dzień rekruta. 
35. S. Vincenz, Na wysokiej połoninie, t. 1: Prawda starowieku. 
36. M. Wańkowicz, Szczenięce lata; Na tropach Smętka. 
37. A. Wat, Bezrobotny Lucyfer. 
38. K. Wierzyński, Wybór poezji BN I 275. 
39. J. Wittlin, Hymny. 
40. H. Worcell, Zaklęte rewiry. 
41. E. Zegadłowicz, Zmory BN I 309. 
42. T. Żeleński (Boy), Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki, wstęp 

A. Z. Makowiecki, Warszawa 1978. 
Opracowania 1. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia 

o Gombrowiczu, Kraków 1994. 
2. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki 

o twórczości Prousta, Warszawa 1965 lub Kraków 1985. 
3. J. Błoński, Witkacy, Kraków 2001. 
4. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu 

międzywojennym. Witkacy – Gombrowicz – Schulz i inni, Kraków 
1996.  

5. P. Czapliński, Poetyka manifestu literackiego 1918-1939, Warszawa 
1997. 

6. Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Kraków 1994. 
7. T. Drewnowski, Rzecz russowska. O pisarstwie M. Dąbrowskiej, 

Kraków 1981.  
8. Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycie, fascynacje, zaprzeczenia, 

red. nauk. A. S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 
2010. 

9. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława 
Leśmiana, Warszawa 1981.  

10. E. Graczyk, Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda 
Gombrowicza w okresie międzywojennym, Gdańsk 2004. 

11. E. Hurnikowa, Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Warszawa 1995.  

12. K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół „Soli 
ziemi”, Wrocław 1977. 

13. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982. 
14. S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper pisarz 

i teoretyk, Kraków 1980.  
15. T. Kłak, Czechowicz – mity i magia, Kraków 1973.  
16. A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego: 

tradycjonaliści i nowatorzy, Wrocław 1989. 
17. E. Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej 

dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999. 
18. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle 

dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1975.  
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19. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1971.  
20. M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, 

Witkacy, Kraków 2007. 
21. P. Matywiecki, Twarz Tuwima. 
22. A. Micińska, Istnienie poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

Wrocław 2003. 
23. M. Nawrocki, Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej 

Bolesława Leśmiana, Tarnów 2009. 
24. J. Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, 

Kraków 1995. 
25. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako 

zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.  
26. R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 

1916-1938, Warszawa 1970.  
27. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 

2000. 
28. J. Sawicka, „Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Wrocław 1975. 
29. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach 

przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.  
30. Stulecie skamandrytów, red. K. Biedrzycki, Kraków 1996. 
31. W. P. Szymański, Moje dwudziestolecie, Kraków 1998.  
32. J. Olejniczak, W-Tajemniczanie. Aleksander Wat, Katowice 1999. 
33. M. Zaleski, Przygoda Drugiej Awangardy, Warszawa 1984. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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2.1. LITERATURA POZYTYWIZMU, MŁODEJ POLSKI I DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO 
(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 pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia 
międzywojennego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.2 
6 Punkty ECTS 8 (4+4) 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 90 (30+60) 
12 Koordynator dr Agnieszka Mocyk 
13 Prowadzący  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student:  analizuje i interpretuje wybrane utwory charakterystyczne dla 
kultury lat 1864-1939 w zróżnicowanych kontekstach literackich 
i nieliterackich (FP1P_W04, FP1P_W05);  posługuje się ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami 
właściwymi dla literaturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin nauki 
i dziedzin kultury, zwłaszcza związanymi z kulturą lat 1864-1939 
(FP1P_U03);  formułuje wnioski na podstawie dostępnych danych i przesłanek 
(FP1P_U01, FP1P_U14);  uzasadnia stawiane tezy i wyrażane opinie za pomocą 
merytorycznych argumentów (FP1P_U14);  dąży do pogłębienia wiedzy i umiejętności (FP1P_U04); 
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 ocenia jakość swojej pracy i poziom satysfakcji z wykonania 
zadania (FP1P_U04);  ocenia znaczenie, trwałość, anachroniczność etc. wybranych 
zjawisk kulturowych lat 1864-1939 (FP1P_K13);  otwarty na nowe idee nie demonstruje braku szacunku dla opinii 
niezgodnych z jego własnymi postawami i poglądami (FP1P_K12). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 praca z tekstem;  ćwiczenia lekturowe, pisemne, myślowe;  dyskusja;  rozmowa;  elementy wykładu konwersatoryjnego (pokaz „sztuki 
interpretacji”);  praca indywidualna i w grupach;  konsultacje. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), w tym 
– ocena (przez prowadzącego) wypowiedzi ustnych studenta 
i wykonania przezeń zadań cząstkowych oraz samoocena (ocena 
własna studenta) wykonania zadań cząstkowych;  podczas ćwiczeń ocenie podlegają przede wszystkim: wykazanie 
się rozumieniem omawianych zagadnień, a także umiejętnościami 
analizowania i interpretowania tekstów literackich oraz 
prezentowania wyników pracy; ogólne kryteria zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4. 
Warunki zaliczenia:  obecność i aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach na 

podstawie przygotowanych tekstów);  należyte wykonywanie postawionych zadań cząstkowych 
i zaleconych ćwiczeń. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Ćwiczenia pozostają w ścisłym związku z wykładami z literatury 
pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, przy 
czym zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji konkretnych dzieł 
literackich decydujących o obrazie kultury polskiej lat 1864-1939. 
Lektura taka ma nie tylko eksponować wybrane ujęcia 
historycznoliterackie, lecz także skłaniać do poszukiwania aktualnych 
znaczeń. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The exercises linger in close relation with lectures on Positivism, 
Young Poland and Twenty Years of Interwar literature, and the classes 
are devoted to analysis and interpretation of specific literary works 
decisive to the image of Polish culture within 1864-1939. Such a 
reading is not only to expose specific historical and literary viewpoints, 
but also lead to a search for actual meanings. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Tematyka ćwiczeń: 
Przemiany prozy drugiej połowy XIX wieku: tendencja, dojrzały 
realizm, naturalizm. 
Dekadentyzm. 
Symbolizm. 
Estetyka prozy młodopolskiej. 
Odmiany dramatu młodopolskiego. 
Nowatorzy w dwudziestoleciu międzywojennym. 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

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

II rok 
Przedmioty kierunkowe 

 

 26 
 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z podaną do wykładu 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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3. 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 II 
9 Semestr 4 

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);  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 
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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 4;  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 Contents of the study programme (short 
version) 

The lecture has authorial character, assumes cognition of most 
important works and phenomena of Polish literature past 1939, 
especially those, of which understanding requires deepened 
qualifications. Special emphasis is put on the interpretation of texts and 
on selection of diversified reading contexts. The final purpose is an 
independent assessment of artistic and cognitive value of a literary 
work. (tłum. DWZZ) 

24 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. 
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25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Lektury obowiązkowe 
Liryka (w dowolnych wydaniach wierszy wybranych autorów 
wskazanych poniżej): 
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. Śliwiński, Literatura polska 1976-1996, Kraków 
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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. 
5. S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002. 
Literatura uzupełniająca 
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. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
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charakterze praktycznym 
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3.1. 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 II 
9 Semestr 4 

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 4. 
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 Contents of the study programme (short 
version) 

Exercises are in close relation to the lecture on modern literature post 
1939. The main realization form is reading (of complete works or of 
fragments) of such texts (artistic, critical, literary), that will allow an 
outlining of essential historical and literary issues. Preparation for 
exercises is at the same time the preparation to the final exam. (tłum. DWZZ) 

24 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 – 
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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.  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”). 

25 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 uzupełniająca (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. 
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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. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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4. LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

 
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 dla dzieci i młodzieży 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.2 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 30 
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:  ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych 
zagadnieniach w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży (polskiej 
i powszechnej), zorientowaną na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W04);  ma podstawową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w zakresie wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży 
niezbędną dla samodzielnej realizacji prostego zadania badawczego 
(FP1P_W17);  potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
regułami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiów nad 
literaturą dla dzieci i młodzieży (FP1P_U03);  ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 
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przejawach (FP1P_K11). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 dyskusja;   analiza tekstów;   projekt;  ćwiczenia pisemne i prezentacje;  elementy wykładu;   konsultacje. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie się studenta do zajęć 
i aktywność), zadania sprawdzające, ćwiczenia, projekt;  wykazanie się przez studenta rozumieniem omawianych zagadnień, 
a także założonymi umiejętnościami i kompetencjami, w tym 
umiejętnością prezentowania wyników pracy; ogólne kryteria 
zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  obecność na zajęciach;   aktywny udział w zajęciach;  poprawne wykonanie zadań sprawdzających i ćwiczeń. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Geneza, historia i współczesność literatury dla dzieci i młodzieży. 
Literatura dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań. 
Związki literatury dla dzieci i młodzieży z literaturą dla dorosłych.  

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The genesis, history and present day of literature for children and youth. 
Literature for children and youth as the subject for a research. 
Connections between children/ youth literature and adult literature. (tłum. 
DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia służą ukazaniu literatury dla dzieci i młodzieży w ujęciu 
historycznym, teoretycznym oraz kulturowym, eksponującym jej 
wielorakie związki (np. stylistyczne, gatunkowe, myślowe) z literaturą 
dla czytelnika dorosłego.  
Główne problemy: 
1. Europejskie i polskie narodziny literatury dla dzieci i młodzieży 

jako konsekwencja przemian kulturowych (tzw. „odkrycie 
dzieciństwa”). 

2. Teoria i praktyka literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce 
w okresie przedromantycznym, w romantyzmie, pozytywizmie 
i Młodej Polsce (najważniejsi twórcy, inicjatywy wydawnicze, 
książki, dyskusje programowe). 

3. Dwudziestowieczne i najnowsze tendencje w literaturze dla dzieci 
i młodzieży – kontynuacje i zmiany. 

4. Gatunki literatury dla dzieci i młodzieży. 
5. Wybrane koncepcje badania literatury dla dzieci i młodzieży (np. 

W. Propp, B. Bettelheim). 
6. Literatura dla dzieci wobec literatury dla dorosłych; dziecięce 

i młodzieńcze lektury pisarzy i ich wpływ na twórczość dorosłą 
(np. Gucio zaczarowany Cz. Miłosza), relacja między twórczością 
dla dzieci i dla dorosłych w doświadczeniu pisarskim jednego 
autora (np. J. Tuwim), motywy baśniowe i bajkowe w literaturze 
„dorosłej”. 

Podstawą do omawiania powyższych zagadnień jest wspólna lektura 
tekstów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży oraz tekstów 
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poświęconych temu działowi piśmiennictwa.  

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Lektury 1. S. Jachowicz, wybrane bajki wierszowane, wyd. dowolne. 
2. Z. Urbanowska, Gucio zaczarowany (wybrane fragm.), Łódź 2010, 

Wrocław 1989. 
3. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, wyd. dowolne. 
4. J. Korczak, wybrany utwór dla dzieci (np. Król Maciuś I, 

wyd. dowolne). 
5. J. Tuwim, wybrane wiersze dla dzieci, wyd. dowolne. 
Opracowania 1. Adamczykowa Z., Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – 

gatunki, Warszawa 2004. 
2. Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach 

baśni, przeł. D. Danek, Warszawa 1995. 
3. Kowalewska D., Harry i czary-mary, czyli o wartościach 

edukacyjnych w cyklu powieści „Harry Potter”, Kraków 2005. 
4. Leszczyński G., Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – 

konteksty, Warszawa 2003. 
5. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej 

i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002. 
6. Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, 

Wrocław 2000. 
Literatura uzupełniająca 
1. Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992. 
2. Baluch A., Książka jest światem, Kraków 2005. 
3. Baluch A., Czyta nie czyta (o dziecku literackim), Kraków 1998. 
4. Baśnie nasze współczesne, pod red. J. Ługowskiej, Wrocław 2005. 
5. Biedrzycki K., Małgorzata Musierowicz i Borejkowie, Kraków 

1999. 
6. Cieślikowski J., Wielka zabawa, Warszawa 1985. 
7. Konieczna E., Baśń w literaturze i w filmie, Kraków 2005. 
8. Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 

1864-1918, Warszawa 1983. 
9. Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla 

dzieci i młodzieży, Poznań 1994.  
10. Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze 

fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1989. 
11. Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 

1996. 
12. Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995  
13. Zabawa K., Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 

1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków 2013. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 
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29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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5. POETYKA Z TEORIĄ LITERATURY 
 

 
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 Poetyka z teorią literatury 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć wykład 
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 brak 

18 Efekty kształcenia 

Student:  ma ogólną wiedzę w zakresie poetyki opisowej i historycznej, 
a także różnych orientacji badawczych współczesnej poetyki 
(FP1P_W03);  zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z budową i językiem 
dzieła literackiego, np. podmiot literacki, świat przedstawiony, 
formy narracji, stylistyka, tropy (FP1P_W02);  zna i potrafi rozróżniać rodzaje i gatunki literackie (FP1P_W06);  zna podstawowe systemy wersyfikacyjne wiersza polskiego 
(FP1P_W06);  potrafi zastosować zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji 
tekstów literackich (FP1P_U01);  ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01). 
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19 Stosowane metody dydaktyczne  wykład konwersatoryjny;  konsultacje indywidualne. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 pisemny egzamin sprawdzający praktyczne umiejętności studenta;  poprawność analizy tekstu literackiego i omówienia zagadnienia 
problemowego; ogólne kryteria zgodne z kryteriami oceniania 
wypowiedzi pisemnej przyjętymi w ZFP.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:   zaliczenie bez oceny po semestrze 3;  egzamin po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia: 
– obecność;  
– aktywność; 
– realizacja stawianych zadań. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Ogólna wiedza w zakresie poetyki opisowej i historycznej, a także 
różnych orientacji badawczych współczesnej poetyki; znajomość 
i rozumienie podstawowych pojęć związanych z budową i językiem 
dzieła literackiego; wykorzystanie wiedzy z zakresu poetyki do analizy 
i interpretacji tekstów literackich. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

General knowledge in the range of descriptive and historical poetics, 
and of various research orientations of contemporary poetics; 
knowledge and understanding of some basic concepts connected with 
the structure and language of a literary work; Making use of knowledge 
from the range of poetics with the aim of analysis and interpretation of 
literary texts. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Istnienie dzieła literackiego. 
Rola odbiorcy. 
Budowa dzieła literackiego (tekstu prozatorskiego, dramatu, wiersza). 
Rodzaje i gatunki literackie (wyznaczniki gatunków i próba ich 
typologii). 
Typy narracji i narratora. 
Odmiany liryki. 
Style, stylizacja, stylistyka. 
Wiersz – organizacja brzmieniowa, wersyfikacja. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 

2000. 
2. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii 

literatury, Warszawa 1986. 
3. R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008. 
4. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, 

Kraków 2011. 
5. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 

1994. 
6. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 

2002. 
7. Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy 

i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006. 
Literatura uzupełniająca 
1. K. Bartoszyński, Zagadnienia komunikacji literackiej w utworach 
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narracyjnych, [w:] Teoria i interpretacja. Szkice literackie, 
Warszawa 1985, s. 113-146. 

2. M. Dłuska, Studia i rozprawy (tutaj: Rym polski, Sylabizm, 
Sylabotonizm, Polski wiersz toniczny), Kraków 1970. 

3. T. Dobrzyńska, Tekst, styl, poetyka, Kraków 2003. 
4. R. Handke, Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy, Wrocław 

1982. 
5. E. Jaskółowa, A. Opacka, Prądy i konwencje w poezji, Kraków 

1995. 
6. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna, Wrocław 1979. 
7. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984. 
8. Z. Mitosek, Teoria badań literackich, Warszawa 1995. 
9. L. Pszczołowska, Instrumentacja dźwiękowa, Wrocław 1977. 
10. L. Pszczołowska, Wiersz polski – zarys historyczny, Wrocław 1997. 
11. J. Sławiński, Próby teoretycznoliteracie, Prace wybrane, t. 4, 

Kraków 2000. 
12. E. Stankiewicz, Poetyka i sztuka słowa, red. R. Nycz, W. Walecki, 

Kraków 1996. 
13. D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, 

Warszawa 1995. 
14. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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6. ANALIZA TEKSTU  
 

 
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 Analiza tekstu 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.3 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator dr hab. Zofia Cygal-Krupa, 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 podstawową wiedzę z zakresu pragmalingwistyki (FP1P_W09);   zna i rozumie metody analizy, interpretacji i wartościowania 
różnych rodzajów tekstów (FP1P_W05);   ma podstawową wiedzę ogólną o historycznej zmienności znaczeń 
(FP1P_W11);  potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów tekstów (FP1P_U01);  umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee, wykazując się 
niezależnością myślenia (FP1P_U14);  posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych 
poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania 
wniosków (FP1P_U14);  ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (FP1P_K01, 
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FP1P_K04);  docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości (FP1P_K11).  
19 Stosowane metody dydaktyczne metoda praktycznych ćwiczeń 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 ocena ciągła wypowiedzi studentów, wykonania ćwiczeń 
praktycznych oraz analizy wybranego tekstu;  kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej 
przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:   analiza wybranego przez studenta tekstu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Celem ćwiczeń jest kształcenie umiejętności analizy 
systemowojęzykowej, tekstologicznej i stylistycznej różnorodnych 
tekstów z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego i kulturowego. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The purpose of the exercises is to form skills in systematical, linguistic, 
textual and stylistic analysis of various texts with consideration of their 
historical and cultural context. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Tekstologia i jej działy: a) tekstologia teoretyczna, b) tekstologia 
opisowa, c) tekstologia stosowana. 

2. Tekst – dyskurs – komunikacja. Pojęcie i definicje tekstu. Spójność 
tekstu, koherencja i kohezja. Tekst a dyskurs. Relacje tekstu do 
innych jednostek języka, np. tekst a zdanie. Wzorzec tekstu – 
tekstem. 

3. Typy tekstów: ustny – pisany, werbalny – niewerbalny, 
prototypowy, teksty „kultury”, tekst tradycyjny a hipertekst.  

4. Hipertekst: jego historia, natura, rodzaje. 
5. Funkcje tekstów (K. Bühler, 1934), R. Jakobson, 1960). 
6. Struktura i semantyka tekstu: metatekst, operatory metatekstowe, 

temat – remat, delimitacja tekstu. 
7. Tekst a wewnętrzne zróżnicowanie języka. Tekst a warianty języka 

– odmiany i style, odmiana ustna i pisana, jej cechy. Odmiany 
języka: dialekty – gwary, socjolekty i profesjolekty, familekty, 
żargony, slang. Genologia (S. Gajda, J. Bartmiński, H. Wojtak, 
B. Witosz). 

8. Pragmatyczny kierunek badań nad tekstem. Tekst wobec aktu 
mowy (teoria aktów mowy J. Austina). 

9. Autonomia tekstu a problem intertekstualności.  
10. Analiza tekstu, etyka i estetyka mówienia (perspektywa 

historyczna: Biblia, myśl grecka, etyka mowy i pragmatyka, 
amerykańska filozofia języka – H. P. Grice’a, akty mowy A. 
Wierzbickiej, akty mowy a kultura języka). 

11. Działania na tekście. Przekształcanie tekstu. Wyciąg, wybór słów 
kluczy, plan, streszczenie, transfiguracja. Analiza morfolgiczna, 
kontekstualna i integralna. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, 

Warszawa 2009. 
2. D. Kopertowska, Analiza stylistyczno-językowa tekstu, Kielce 1992.  
3. Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001. 
4. Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, 
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Lublin 1998. 
5. B. Witosz, Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań 

komunikacji wirtualnej, [w:] Tekst w Sieci, red. D. Ulicka. 
Warszawa 2009, s. 15-27. 

6. U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy 
tekstu, Kraków 2005. 

Literatura uzupełniająca 
1. J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji 

językowej, Kraków 2008. 
2. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 4: Tekstologia 

część pierwsza, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, 
Lublin 2004. 

3. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5: Tekstologia 
część druga, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, 
Lublin 2004.  

4. A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002. 
5. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia  

27 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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7. KULTURA JĘZYKA  
 

 
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 języka 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.3 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 4 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
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 
 podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej, stylistyki 

praktycznej i leksykografii;   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie we wszystkich 
rejestrach stylistycznych. 

18 Efekty kształcenia 

Student:  zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W02);  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 elementarną znajomość odmian terytorialnych i społecznych 
współczesnego języka polskiego, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 
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(FP1P_W10);   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);  potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych (FP1P_U15);  umie przygotować typowe wypowiedzi pisemne reprezentujące 
różne gatunki i style tekstu (FP1P_U16);  umie przygotować wystąpienia ustne dostosowane do różnych 
sytuacji komunikacyjnych (FP1P_U17);  potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do popularyzowania 
kultury języka i kultury czytelniczej (FP1P_U22);   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);  ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 prezentacje;   analiza tekstów z dyskusją;   analiza przypadków (praca w grupach). 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 ocena ciągła zadań praktycznych (analiza konkretnych 
przypadków), test, wypowiedź ustna;  poprawność wykonania zadań, rozumienie omawianych zagadnień; 
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 4. 
Warunki zaliczenia:   aktywność;   pozytywne wyniki z zadań sprawdzających. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Poziom przedmiotu podstawowy.  
Teoretyczne i praktyczne zagadnienia kultury języka.  
Słowniki, podręczniki, poradniki.  
Poradnie językowe.  
Typy błędów językowych i mechanizmy ich popełniania. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Theoretical and practical issues of the culture of language. 
Dictionaries, coursebooks, handbooks. 
Linguistic guidance services. 
Types of language errors and mechanisms of their making. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Teoria kultury języka. Podstawowe pojęcia.  
Poradnictwo językowe.  
Podręczniki i słowniki.  
Pojęcie normy językowej.   
Ortoepia i ortografia.   
Odmiana i pisownia nazw własnych (polskich i obcych).   
Odmiana i składnia liczebników.  
Imiesłowy.  
Wyrazy funkcyjne w zdaniu.  
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Leksyka – zróżnicowanie leksykalne polszczyzny.  
Błędy frazeologiczne. 
Przegląd błędów: konstrukcje redundantne, tautologie, wulgaryzmy, 
zapożyczenia.  
Poprawność leksykalna i stylistyczna.  
Tekst – spójność tekstu (koherencja, kohezja).  
Zasady dobrego stylu. Gatunki. Stosowność.  
Etykieta językowa. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, 

t. 1-2, Warszawa 1986. 
2. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, 

Poznań 1989. 
3. B. Dunaj, Zagadnienia poprawności językowej, „Język Polski” 

2003, z. 2. 
4. B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 

2006, z. 3. 
5. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia 

leksykalne, Warszawa 2008.  
6. A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język 

polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49-72. 
7. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, 

interpunkcja, Warszawa 2007. 
8. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, 

Warszawa 2002. 
9. J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny z zasadami 

przestankowania, Warszawa 2005. 
10. E. Polański, Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2006. 
11. Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak- 

-Sokół, Warszawa 2007. 
12. H. Synowiec, Zagadnienia poprawnościowe z zakresu frazeologii 

w wybranych podręcznikach języka polskiego dla gimnazjum, [w:] 
Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, pod red. 
M. Pachowicz i K. Choińskiej, Tarnów 2012, s. 654-660. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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8. GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA 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 Gramatyka historyczna języka polskiego 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.3 
6 Punkty ECTS 6 (3+3) 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

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 gramatyka opisowa języka polskiego 

18 Efekty kształcenia 

Student:   ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym języku 
polskim (FP1P_W08);   zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego (od początku 
jego historii po współczesność) w sposób zorientowany na 
zastosowanie praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej 
i medialnej (FP1P_W11);   rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu 
polonisty, zorientowaną na zastosowanie praktyczne (FP1P_W13);  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 
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(FP1P_U02);   potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
regułami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa 
i stosować je w praktyce zawodowej (FP1P_U03);   ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01);   rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 
kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 wykład;   praktyczne wdrożenie wyłożonego materiału za pomocą metody 

czytania i analizy tekstów staropolskich oraz ćwiczeń polegających 
na objaśnianiu ewolucji językowej na konkretnych przykładach 
(formach wyrazowych wyekscerpowanych z tekstów). 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 sprawdzian pisemny (jeden lub dwa) w każdym semestrze (ogólne 
kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej 
przyjętymi w ZFP);   egzamin końcowy (pisemny);   ocena jakości uczestnictwa w zajęciach oraz stopnia opanowania 
materiału podczas całego roku studiów na podstawie obserwacji 
prowadzącego zajęcia; ogólne kryteria zgodne z kryteriami 
oceniania przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:   zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4;  egzamin po semestrze 4. 
Warunki zaliczenia:  pozytywne oceny ze sprawdzianów;  obecność i aktywny udział w zajęciach. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Rozwój fonetyczny i fleksyjny polszczyzny.  
Kształtowanie się polskiego systemu fonologicznego oraz polskich 
form deklinacyjnych i koniugacyjnych.  
Rozwój polskiej ortografii. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Phonetic and inflexive development of Polish. 
Forming of Polish phonological system, Polish declensional and 
conjugative forms. 
Development of Polish orthography. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Język polski wśród innych języków słowiańskich.  
Periodyzacja dziejów języka polskiego.  
Rozwój ortografii.  
Rozwój systemu samogłoskowego (samogłoski przednie i tylne, 
przegłos, zanik i wokalizacja jerów, metateza, rozwój sonantów, 
samogłoski nosowe, rozwój, a następnie zanik iloczasu, samogłoski 
pochylone).  
Rozwój systemu spółgłoskowego (palatalizacje, wpływ joty na 
poprzedzające spółgłoski i grupy spółgłoskowe, powstanie 
zmiękczonego k, g oraz rozwój dawnego zmiękczonego r). 
Fonologiczne konsekwencje rozwoju polskiego wokalizmu 
i konsonantyzmu.  
Fleksja rzeczownika, przymiotnika, zaimka oraz czasownika (rozwój 
deklinacji rzeczownika, końcówki wtórne i przejściowe, kształtowanie 
się kategorii żywotności i osobowości, rozwój deklinacji 
przymiotnikowo-zaimkowej, zaimki rodzajowe i nierodzajowe, formy 
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czasownikowe oparte na temacie czasu teraźniejszego i przeszłego, 
kształtowanie się trzech koniugacji, rozwój form czasu przeszłego, 
trybu rozkazującego i przypuszczającego oraz czasu przyszłego, 
imiesłowy przymiotnikowe – zwłaszcza imiesłów bierny – oraz 
imiesłowy przysłówkowe). 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005. 
2. J. Strutyński, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, 

Kraków 1996 (lub kolejne wydania). 
3. W. Wydra, R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 

1543, wyd. II popr. i uzup., Wrocław 1995. 
Literatura uzupełniająca 
1. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka 

historyczna języka polskiego, Warszawa 1955, wyd. II 1964. 
2. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa 1952 

i wyd. kolejne: 1957, 1968. 
3. B. Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff, Elementy gramatyki 

historycznej języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 1959 i wyd. 
nast. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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9. DIALEKTOLOGIA Z ELEMENTAMI SOCJOLINGWISTYKI 
 

 
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 Dialektologia z elementami socjolingwistyki 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.3 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 4  
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 brak 

18 Efekty kształcenia 

Student:  ma podstawową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w zakresie dialektologii (FP1P_W17);  ma elementarną znajomość odmian terytorialnych i społecznych 
współczesnego języka polskiego (FP1P_W10);  ma podstawową wiedzę o kulturze wiejskiej (FP1P_W12);  potrafi samodzielnie gromadzić materiał praktyczny niezbędny do 
opracowania i rozwiązania problemu badawczego, dobrać metody 
i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki swoich 
badań (FP1P_U02);  ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 
dziedzictwa kulturowego (FP1P_K11);  wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej 
i kulturowej (FP1P_K12). 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 

 analiza tekstów mówionych;   analiza map językowych;   dyskusja;   praca ze słownikiem;   elementy wykładu;   praca grupowa;   projektowanie narzędzi badawczych;   badania terenowe. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 końcowy test zaliczeniowy pisemny;   praca zaliczeniowa;   aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach;  poprawność wykonania zadań, wykazanie się wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami; 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 4. 
Warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną na podstawie końcowego testu zaliczeniowego 

oraz samodzielnie opracowanego kwestionariusza i słowniczka 
gwarowego (lub słowniczka innego socjolektu). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

1. Wprowadzenie do dialektologii. 
2. Ugrupowanie i charakterystyka dialektów polskich (cechy 

fonetyczne i morfologiczne). 
3. Synteza najważniejszych dialektalnych zjawisk fonetycznych 

i morfologicznych. 
4. Leksyka gwarowa. 
5. Przeszłość i współczesność gwar. 
6. Gwara w literaturze. 
7. Zróżnicowanie społeczne polszczyzny. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

1. Introduction to dialectology. 
2. Grouping and characteristic of Polish dialects (phonetic and 

morphological features). 
3. Synthesis of most important phonetic and morphological 

phenomena. 
4. Dialectal lexis. 
5. The past and present day of dialects. 6. A dialect in literature.  7. Social differentiation of Polish. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Wprowadzenie do dialektologii: pojęcie dialektu, gwary 
i polszczyzny ludowej, dialektologia w Polsce, szkoła krakowska 
i szkoła warszawska, dialektologia a socjolingwistyka 
i etnolingwistyka, dorobek dialektologii polskiej (atlasy, słowniki, 
kwestionariusze, korpusy tekstów, syntezy), metodologia 
dialektologii. 

2. Ugrupowanie i charakterystyka dialektów polskich (główne cechy 
fonetyczne i morfologiczne): pochodzenie i rozmieszczenie 
dialektów polskich, charakterystyka i wewnętrzne zróżnicowanie 
dialektów: śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego 
i małopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem gwar okolic 
Tarnowa); kaszubszczyzna wobec polszczyzny ogólnej i dialektów 
polskich; nowe dialekty mieszane; polszczyzna kresowa. 
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3. Synteza wybranych dialektalnych innowacji fonetycznych 
i morfologicznych: mazurzenie i zjawiska pokrewne 
(depalatalizacja, siakanie i sziakanie, ś > s’, szadzenie), fonetyka 
międzywyrazowa, samogłoski nosowe i połączenia eN, oN, dawne 
samogłoski pochylone i jasne, dyftongiczna wymowa samogłosek, 
przegłosy, protezy nagłosowe (labializacja, przydech i prejotacja), -
aj > -ej, -ch > -k, -ej > -i/y, spółgłoska l, grupy śr, źr, ja-, ra-, 
archaizm podhalański, spółgłoski welarne; wybrane archaizmy 
koniugacyjne (liczba podwójna, aoryst, brak kontrakcji) 
i deklinacyjne (Dop. rzeczowników l.p. r.ż. oraz Dop. 
przymiotników i zaimków przymiotnych), oboczność -ew-//-ow-, 
kontaminacja końcówek, sufiksy -isko, -iszcze, -yszek. 

4. Leksyka gwarowa: słownictwo wspólnoodmianowe i dyferencyjne, 
archaiczność, wariantywność i ekspresywność słownictwa 
gwarowego, słowotwórstwo gwarowe, frazeologia gwarowa, 
terminologia w gwarach, słownictwo jako podstawa badań JOŚ; 
słowniki gwarowe. 

5. Przeszłość i współczesność gwar: funkcjonowanie gwar do początku 
XX w., zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i obyczajowe po 
II wojnie światowej oraz po 1989 r.; gwary w XXI w. – zanikanie 
gwar, ale i podniesienie ich prestiżu w niektórych regionach Polski. 

6. Gwara w literaturze: analiza wybranych tekstów literackich 
(W. Reymont, W. Orkan, E. Redliński); literatura w gwarze – 
folklor. 

7. Zróżnicowanie społeczne polszczyzny: pojęcie socjolektu, kategorie 
socjolektalne, typologia socjolektów, charakterystyka wybranych 
socjolektów (gwary miejskie, slang młodzieżowy). 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura obowiązkowa 
Podręczniki 1. K. Dejna (1993), Dialekty polskie, Wrocław–Warszawa–Kraków. 
2. K. Nitsch (1957), Dialekty języka polskiego, Warszawa. 
3. S. Urbańczyk (1984), Zarys dialektologii polskiej, Warszawa. 
4. Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. 

H. Karaś, http://www.dialektologia.uw.edu.pl. 
Literatura uzupełniająca 
Teksty gwarowe 1. K. Nitsch (1968), Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa. 
2. Z. Sobierajski (1960-1964), Polskie teksty gwarowe z ilustracją 

dźwiękową, 1. Gwary śląskie, 2. Śląsk i Wielkopolska, 
3. Wielkopolska – Pomorze, 4. Lubawskie – Ostródzkie – Kaszuby, 
Poznań. 

3. Teksty gwarowe zamieszczane w „Języku Polskim”. 
Atlasy i słowniki 1. K. Dejna (1998), Atlas gwar polskich, t. 1, Małopolska, Warszawa. 
2. K. Dejna (1994), Atlas polskich innowacji dialektalnych, 

Warszawa–Łódź. 
3. K. Nitsch, M. Karaś [red.], (1957-1970), Mały atlas gwar polskich, 

t. 1-13, Wrocław. 
4. Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej 

Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. M. Karasia, 
od t. 2 pod kier. J. Reichana, od t. 6 pod kier. J. Okoniowej, 
Wrocław 1977 i n. 

5. Mały słownik gwar polskich (2010), pod red. J. Wronicz, Kraków. 
Opracowania 1. H. Kurek (1995), Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. 
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Studium socjolingwistyczne, Kraków. 
2. S. Grabias (2001), Środowiskowe i zawodowe odmiany języka –

socjolekty, [w:] J. Bartmiński [red.], Współczesny język polski, 
Lublin, s. 235-253. 

3. K. Ożóg (2001), Ustna odmiana języka ogólnego, [w:] J. Bartmiński 
[red.], Współczesny język polski, Lublin, s. 85-98. 

4. R. Przybylska (1993/1994), Co to jest socjolingwistyka?, „Język 
Polski w Szkole Średniej”, z. 4, s. 76-84. 

5. J. Reichan (1999), Gwary polskie w końcu XX wieku, [w:] 
W. Pisarek [red.], Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na 
przełomie tysiącleci, Kraków, s. 265-278. 

6. A. Skudrzyk, E. Rudnicka-Fira (2010), Dialektologia. Materiały 
pomocnicze. Konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne, 
Katowice. 

7. A. Skudrzyk, K. Urban (2010), Małe ojczyzny. Świadomość 
językowo-kulturowa społeczności lokalnych, Katowice. 

8. M. Kucała (1994), Twoja mowa cię zdradza, Kraków. 
9. S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis (1993), Dialekty i gwary polskie, 

Warszawa. 
10. B. Dunaj (1986), Dialektologia a socjolingwistyka, „Acta 

Universitas Lodziensis. Folia Linguistica” XII, s. 15-23. 
11. K. Handke (2001), Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] 

J. Bartmiński [red.], Współczesny język polski, Lublin, s. 235-253. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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10. PRAKTYCZNA STYLISTYKA 
 

 
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 Praktyczna stylistyka 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
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 znajomość rożnych gatunków wypowiedzi pisemnej na poziomie szkoły 
średniej 

18 Efekty kształcenia 

Student:  zna różnorodne środki językowe i gatunki wypowiedzi pisemnej 
(FP1P_W02, FP1P_W06);   rozpoznaje błędy językowe w tekście pisanym (FP1P_W08);  rozpoznaje środki językowe i określa ich funkcję w tekście 
(FP1P_U03);  tworzy wypowiedzi pisemne adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej i założonego celu (FP1P_U15, FP1P_U16, 
FP1P_U19);  potrafi skorygować błędy językowe w tekście pisanym 
(FP1P_U05);  świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej (FP1P_K14). 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 

 analiza przykładów i wspólne omówienie cech stylów językowych 
i gatunków wypowiedzi pisemnej funkcjonujących w obrębie 
każdego z nich;   ćwiczenia praktyczne;   dyskusja;   autokorekta;   korekta przez osobę prowadzącą;   quizy służące utrwaleniu i powtórzeniu wiadomości. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Metody sprawdzania:   ocena samodzielnie przygotowanych wypowiedzi pisemnych 
spełniających wyznaczniki poszczególnych gatunków oraz ocena 
trafności wyboru i realizacji odpowiedniego stylu językowego;  ocena wypowiedzi ustnych studentów. 

Kryteria oceny:   właściwy wybór tematu i poprawna realizacja kryteriów 
gatunkowych wypowiedzi pisemnych (nie mniej niż 60%);  biegłe posługiwanie się rożnymi stylami językowymi;   ogólne zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej 
i ustnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:   obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział, a także 

pozytywna ocena z 3 zadań pisemnych w semestrze. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Różne odmiany i style funkcjonalne języka polskiego (język etniczny, 
język ogólny i odmiany regionalne języka narodowego, styl urzędowy, 
publicystyczny, naukowy, artystyczny, potoczny). 
Ocena sytuacji komunikacyjnej, poprawny wybór gatunku wypowiedzi 
do realizacji założonego celu. 
Praktyczna nauka pisania tekstów w stylu urzędowym, 
publicystycznym i naukowym.  
Umiejętność oceny trafności zastosowanych środków językowych. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Various types and styles of functioning of Polish (ethnic language, 
common language and regional types of national language; official, 
journalistic, scientific, artistic and colloquial style). 
Estimation of communicative situation, correct choice of the type of a 
statement to realize an established aim. 
Practical learning of writing of the texts in official, journalistic and 
scientific style. 
The skill of estimation of accuracy of means of language used. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Język etniczny: odmiana ogólna i odmiany regionalne. 
Odmiana mówiona i pisana języka ogólnego (wariant staranny 
i swobodny). 
Różne style językowe: potoczny, publicystyczny, urzędowy 
(kancelaryjny i prawny), naukowy (i popularnonaukowy), artystyczny. 
Środki językowe w obrębie różnych stylów funkcjonalnych i gatunków 
wypowiedzi pisemnych. 
Grzeczność językowa, zasady Grice’a oraz etyka wypowiedzi pisemnej. 
Pisma użytkowe: szablony edytorskie, etykieta językowa, 
charakterystyczne zwroty. 
Praktyczna nauka pisania: CV (ewent. życiorysu), podania, listu 
motywacyjnego, skargi/reklamacji, instrukcji, reklamy, ogłoszenia, 
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notatki służbowej. 
Działania na tekstach: streszczanie, rozwijanie, powtórzenie 
wyznaczników sprawozdania oraz nauka pisania protokołu.  
Kompozycja oraz spójność wypowiedzi pisemnej – ćwiczenia 
praktyczne. 
Norma językowa a usterka językowa i błąd językowy (rodzaje błędów 
językowych). 
List prywatny (powtórzenie), nauka pisania: listu oficjalnego, 
zaproszenia, odmowy udziału w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, 
gratulacji, toastu, nekrologu.  
Gatunki dziennikarskie i publicystyczne: rozprawka a artykuł (prasowy, 
publicystyczny, naukowy – nauka pisania); recenzja (powtórzenie 
i uzupełnienie o analizę dzieła literackiego); nauka pisania eseju, 
felietonu, wywiadu, reportażu.  

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Bortnowski Stanisław, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.  
2. Jedliński Ryszard, Gatunki publicystyczne w szkole średniej, 

Warszawa 1984.  
3. Kłakówna Zofia Agnieszka, Sztuka pisania, Warszawa 1993.  
4. Porayski-Pomsta Józef, Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] 

Polszczyzna a/i Polacy, Warszawa 1994.  
5. Sinielnikoff Roxana, Wzory listów polskich, Warszawa 1993.  
6. Wojtak Maria, Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008. 
7. Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr, Praktyczna stylistyka, 

Warszawa 1969.  
8. Wierzbicka Elżbieta [i in.], Podstawy stylistyki i retoryki, 

Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniająca 
1. Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 

2008. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
11. 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 II 
9 Semestr 4 

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 4. 
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 Contents of the study programme (short 
version) 

Present-day media – culture-shaping role and dangers. 
Photography, radio, television, Internet, advertisement as research 
subject. (tłum. DWZZ) 

24 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. 
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25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005. 
2. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, 

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 uzupełniająca 
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. 
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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. 
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. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

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

12.1. 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 II 
9 Semestr 4 

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 
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i kulturowej (FP1P_K12). 

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 4. 
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 Contents of the study programme (short 
version) 

The range of interests, problems, terminology of cultural anthropology. 
Man as a creator and marvel of culture. 
Literature science towards cultural anthropology. (tłum. DWZZ) 

24 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”). 

25 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. 
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Literatura uzupełniająca 
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, 

Poznań 1998. 
4. Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach 

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

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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12.2. 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 II 
9 Semestr 4 
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 4. 
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 Contents of the study programme (short 
version) 

Introducing students into the selected issues concerning regional culture, 
especially relating to multiculturalism and connections with national and 
European heritage. (tłum. DWZZ) 

24 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. 

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

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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13. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO 
13.1. 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 języka obcego / Język angielski 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.0 
6 Punkty ECTS 2 (1+1) 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć lektorat 
11 Liczba godzin 60 (30+30) 
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 3 i 4;  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 Contents of the study programme (short 
version) 

During the course there are developed the four language skills: listening 
with understanding, reading with understanding, speaking and writing. 
Listening with understanding makes it possible to acquaint with the 
usage of the language in natural conditions, with the way of 
pronunciation, accentuation, intonation. 
Reading with understanding manifests itself in the skill of searching 
specific information or of understanding the general meaning of a text. 
Speaking is the ability of participation in a conversation which demands 
direct exchange of information in subjects known to the student, of use 
of string expressions and sentences necessary in order to get involved in 
or sustain conversation on given subject, of relating the events, 
describing people, things, places, presenting and justifying your 
opinion. 
Ability of writing deals with expression of thoughts, opinions in written 
manner considering grammatical-orthographical rules, adapting the 
language and style to situation. It manifests itself in editing of a letter, 
e-mail, paper, relation, short and easy notes or messages resulting of 
casual needs. (tłum. DWZZ) 

24 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. 
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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. 
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. 

25 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 uzupełniająca 
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. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 
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29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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13.2. 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 języka obcego / język francuski 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.0 
6 Punkty ECTS 2 (1+1) 
7 Rodzaj modułu   
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4  

10 Typ zajęć lektorat 
11 Liczba godzin 60 (30+30) 
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 3 i 4;  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 Contents of the study programme (short 
version) 

During the course there are developed the four language skills: listening 
with understanding, reading with understanding, speaking and writing. 
Listening with understanding makes it possible to acquaint with the 
usage of the language in natural conditions, with the way of 
pronunciation, accentuation, intonation. 
Reading with understanding manifests itself in the skill of searching 
specific information or of understanding the general meaning of a text. 
Speaking is the ability of participation in a conversation which demands 
direct exchange of information in subjects known to the student, of use 
of string expressions and sentences necessary in order to get involved in 
or sustain conversation on given subject, of relating the events, 
describing people, things, places, presenting and justifying your 
opinion. 
Ability of writing deals with expression of thoughts, opinions in written 
manner considering grammatical-orthographical rules, adapting the 
language and style to situation. It manifests itself in editing of a letter, 
e-mail, paper, relation, short and easy notes or messages resulting of 
casual needs. (tłum. DWZZ) 

24 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, 
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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. 
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. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 1, 2, Didier, Paris 

2008 (2009). 
Literatura uzupełniająca 
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). 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  
28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 
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nauczyciela akademickiego 

29 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 

II rok 
Przedmioty do wyboru 

 

 77 
 

13.3. 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 języka obcego / Język niemiecki 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.0 
6 Punkty ECTS 2 (1+1) 
7 Rodzaj modułu   
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć lektorat 
11 Liczba godzin 60 (30+30) 
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 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

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

II rok 
Przedmioty do wyboru 

 

 78 
 

(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 3 i 4;  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 Contents of the study programme (short 
version) 

During the course there are developed the four language skills: listening 
with understanding, reading with understanding, speaking and writing. 
Listening with understanding makes it possible to acquaint with the 
usage of the language in natural conditions, with the way of 
pronunciation, accentuation, intonation. 
Reading with understanding manifests itself in the skill of searching 
specific information or of understanding the general meaning of a text. 
Speaking is the ability of participation in a conversation which demands 
direct exchange of information in subjects known to the student, of use 
of string expressions and sentences necessary in order to get involved in 
or sustain conversation on given subject, of relating the events, 
describing people, things, places, presenting and justifying your 
opinion. 
Ability of writing deals with expression of thoughts, opinions in written 
manner considering grammatical-orthographical rules, adapting the 
language and style to situation. It manifests itself in editing of a letter, 
e-mail, paper, relation, short and easy notes or messages resulting of 
casual needs. (tłum. DWZZ) 

24 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 
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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 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. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Literatura podstawowa 
1. Rosa-Maria Dallapiazza [i in.],Tangram aktuell 1-3, Max Hueber 

Verlag 2006. 
Literatura uzupełniająca 
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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. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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13.4. 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 języka obcego / Język rosyjski 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.0 
6 Punkty ECTS 2 (1+1) 
7 Rodzaj modułu   
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć lektorat 
11 Liczba godzin 60 (30+30) 
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 3 i 4;  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 Contents of the study programme (short 
version) 

During the course there are developed the four language skills: listening 
with understanding, reading with understanding, speaking and writing. 
Listening with understanding makes it possible to acquaint with the 
usage of the language in natural conditions, with the way of 
pronunciation, accentuation, intonation. 
Reading with understanding manifests itself in the skill of searching 
specific information or of understanding the general meaning of a text. 
Speaking is the ability of participation in a conversation which demands 
direct exchange of information in subjects known to the student, of use 
of string expressions and sentences necessary in order to get involved in 
or sustain conversation on given subject, of relating the events, 
describing people, things, places, presenting and justifying your 
opinion. 
Ability of writing deals with expression of thoughts, opinions in written 
manner considering grammatical-orthographical rules, adapting the 
language and style to situation. It manifests itself in editing of a letter, 
e-mail, paper, relation, short and easy notes or messages resulting of 
casual needs. (tłum. DWZZ) 

24 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). 
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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. 
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. 
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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. 
(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. 
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Dni tygodnia i pory roku. 
Komunikacja międzyludzka 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 
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. 
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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 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. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи 1, 2, 3. 
Literatura uzupełniająca 
1. D. Dziewanowska, Грамматика без проблем.  
2. M. Fidyk, T. Skup-Stundis, Nowe repetytorium języka rosyjskiego. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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13.5. 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 języka obcego / Język włoski 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 09.0 
6 Punkty ECTS 2 (1+1) 
7 Rodzaj modułu   
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 i 4 

10 Typ zajęć lektorat 
11 Liczba godzin 60 (30+30) 
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 3 i 4;  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 Contents of the study programme (short 
version) 

During the course there are developed the four language skills: listening 
with understanding, reading with understanding, speaking and writing. 
Listening with understanding makes it possible to acquaint with the 
usage of the language in natural conditions, with the way of 
pronunciation, accentuation, intonation. 
Reading with understanding manifests itself in the skill of searching 
specific information or of understanding the general meaning of a text. 
Speaking is the ability of participation in a conversation which demands 
direct exchange of information in subjects known to the student, of use 
of string expressions and sentences necessary in order to get involved in 
or sustain conversation on given subject, of relating the events, 
describing people, things, places, presenting and justifying your 
opinion. 
Ability of writing deals with expression of thoughts, opinions in written 
manner considering grammatical-orthographical rules, adapting the 
language and style to situation. It manifests itself in editing of a letter, 
e-mail, paper, relation, short and easy notes or messages resulting of 
casual needs. (tłum. DWZZ) 

24 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.  
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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 
(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. 

25 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. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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SPECJALNOŚĆ DO WYBORU – ANIMACJA KULTURY 
14. METODYKA PRACY Z GRUPĄ, DRAMA, GRY I ZABAWY 
 

 
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 pracy z grupą, drama, gry i zabawy 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
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:  zna teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z małymi grupami 
(FP1P_W22);  zna podstawy teoretyczne i metodyczne dramy, gier i zabaw 
(FP1P_W21);  potrafi przeprowadzić diagnozę grupy i jej otoczenia (FP1P_U08);  potrafi zorganizować grupę i przygotować ją do samodzielnego 
działania (FP1P_U07);  potrafi opracować plan, regulamin pracy grupy (FP1P_U06);  potrafi kreować sytuacje aktywności kulturalnej uczestników 
adekwatne do ich potrzeb i zainteresowań (FP1P_U07);  umie zastosować metody dramy, gry i zabawy w działalności 
animacyjnej (FP1P_U13); 
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 potrafi pełnić różne role w grupie (FP1P_K05);  potrafi powstrzymać się z wyrażaniem ocen podmiotowych 
(FP1P_K08);  posiada zdolności koncyliacyjne, mediacyjne, moderatorskie 
(FP1P_K05). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie;   metody problemowe: wykład problemowy, analiza przypadków;  metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, 

symulacja. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Systematyczna ocena:  przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem 
wykładowcy;   udziału studentów w zajęciach: praca w grupach, dyskusja, 
symulacje. 

Opracowania studentów podlegające ocenie:   recenzja z hospitowanych zajęć grupowych;  sprawozdanie z wolontariatu;  plan i regulamin organizacyjny grupy;  scenariusze zajęć grupowych: spotkanie; próba zespołu; gry 
i zabawy. 

Egzamin pisemny. 
Kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami i kompetencjami 
oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie realizacji zadań, 
rozumienie zagadnień teoretycznych; kryteria egzaminacyjne zgodne 
z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:   zaliczenie z oceną po semestrze 3;   egzamin pisemny po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  opracowanie, zaprezentowanie i obrona planu i regulaminu 

organizacyjnego grupy;   przygotowanie i zrealizowanie scenariusza gier i zabaw;  przygotowanie i zrealizowanie próby zespołu artystycznego. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wiedza w zakresie: teoretycznych i metodycznych podstaw pracy 
z małymi grupami; teoretycznych i metodycznych podstaw dramy, gier 
i zabaw. 
Umiejętności w zakresie: diagnozowania, organizowania, konsolidacji 
grup i przygotowania ich do samodzielnego działania; opracowania 
planu, regulaminu pracy grupy; metodyki pracy z grupami 
artystycznymi, hobbystycznymi, edukacyjnymi; kreowania sytuacji 
aktywności kulturalnej uczestników grup adekwatne do ich potrzeb 
i zainteresowań; pełnienia różnych ról i funkcji w grupie; zastosowania 
metod dramy, gry i zabawy w działalności animacyjnej. 
Kompetencje społeczne w zakresie: powstrzymania się z wyrażaniem 
ocen podmiotowych; zdolności koncyliacyjnych, mediacyjnych, 
moderatorskich. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Knowledge of: theoretical and methodical basics of a work with small 
groups; theoretical and methodical basics of dramas, games and plays. 
Skills in the field of: diagnosing, organising, consolidation of groups and 
the preparation to independent actions; elaboration of a plan, work 
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regulations of a group; methods of working with artistic, hobbystic, 
educational groups; creation of a situation of cultural activity of 
participants of groups, adequate to the needs and interests of theirs; 
fulfilling various roles and functions in a group; application of drama, 
game and play methods in animation activities. 
Social competences in relation with: holding back with expression of 
subjective valuation; conciliatory, mediatory, moderating skills. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Podstawowe pojęcia: definicje, typy, proces powstawania grupy 
(czynniki grupotwórcze, prawidłowości funkcjonowania grupy). 

2. Grupa jako rezultat i podstawowa forma działalności kulturalnej 
i animacji. 

3. Diagnoza grupy i jej otoczenia. 
4. Sytuacyjne ujęcie działania grupowego: otoczenie, komunikowanie 

wewnętrzne i zewnętrzne, społeczne i zadaniowe aspekty działania, 
procedury decyzyjne, transakcje wewnątrz grupy i pomiędzy grupą 
a otoczeniem. 

5. Problemy i konflikty w grupie oraz strategie ich rozwiązywania. 
6. Podstawowe działania grupowe. Konstruowanie zespołów 

zadaniowych i problemowych. Strategie i taktyki realizacyjne. 
Struktury sytuacji zadaniowej. Systemy przepływu informacji. 
Sytuacja wewnętrznego i otwartego spotkania.  

7. Struktura formalna i nieformalna grupy. Role i relacje pomiędzy 
członkami. Kierowanie grupą, przywództwo. 

8. Grupa zadaniowa jako metoda animacji kultury w środowisku 
lokalnym. Od zadania do projektu. 

9. Plan, regulamin pracy grupy; formy i metody opracowania. 
10. Funkcjonowanie grupy w otoczeniu. Relacje z instytucjami i innymi 

grupami. Współpraca, współdziałanie, informacje zwrotne. 
11. Metodyczne podstawy pracy z grupami artystycznymi. 
12. Teoretyczne i metodyczne podstawy dramy, gier i zabaw. 
13. Zastosowanie metod dramy, gry i zabawy w działalności 

animacyjnej 
14. Struktura, role, techniki, metody i zasady realizacji dramy. 
15. Sztuka improwizacji – tworzenie etiud dramowych. 
16. Metodyka prowadzenia zajęć dramowych z dziećmi, młodzieżą, 

dorosłymi – zasady tworzenia konspektów (scenariuszy) zajęć. 
17. Analiza, symulacja i realizacja przygotowanych przez studentów 

scenariuszy zajęć. 
18. Wybór, organizacja gier i zabaw, ich zastosowanie w sytuacjach 

animacyjnych. 
19. Koncyliacyjne, mediacyjne, moderatorskie funkcje animatora 

w pracy z grupą. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Bączek J. B., Animacja czasu wolnego. Praktyczny skrypt dla 

animatorów, Warszawa 2009. 
2. Clifford S., Herrmann A., Teatr przebudzenia, strategie milowego 

kroku. Praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących 
zajęcia teatralne z młodzieżą, Łódź–Warszawa 2003. 

3. Gloto R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1987. 
4. Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury 

w Polsce. Zmiana modelu, Poznań 2005. 
5. Olszewska-Gniadek J., Teatr młodzieży w świetle badań na terenie 

Krakowa, Kraków 2009. 
6. Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa 1997. 
7. Pankowska.K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, Warszawa 

2000. 
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8. Szmidt Krzysztof J., Pedagogika twórczości, Kraków 2005. 
9. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działania grupowe, 

Warszawa 1998. 
10. Rogalski W., Działalność kulturalna jako sytuacja komunikacji 

kulturowej, [w:] Wybrane problemy edukacji i wychowania 
dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, red. T. Aleksander, 
Kraków 1996.  

11. Rogalski W., Edukacja w instytucjach kultury – pomiędzy adaptacją 
a transgresją, „Edukacja Dorosłych” 1998, nr 1. 

12. Warsztaty edukacji twórczej, red. E. Olinkiewicz, E. Repsch, 
Wrocław 2001.  

Literatura uzupełniająca 
1. Górecki I., Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych aktora, Warszawa 

1985. 
2. Hohense-Ciszewska H., Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, 

Warszawa 1976. 
3. Jurkowski H., Ryl H., Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne, 

Warszawa 1976. 
4. Kłosiński M., Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką, 

Warszawa 1995. 
5. Kościelecki S., Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, 

Warszawa 1979. 
6. Madejowie D. i A., Mój warsztat teatralny, Warszawa 1978. 
7. Reichel G., Rabenstein R., Grupa i ruch, Warszawa 1980.  
8. Rogalski W., Kultura w edukacji dorosłych – refleksje i problemy 

z pogranicza teorii i praktyki, [w:] Teraźniejszość i przyszłość 
edukacji dorosłych, red. T. Aleksander, Toruń 1997. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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15. METODYKA ORGANIZACJI IMPREZ (SPOTKANIA, FESTIWALE, IMPREZY MASOWE) 
 

 
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 organizacji imprez (spotkania, festiwale, imprezy 
masowe) 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
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:  zna tradycje i współczesne formy organizacyjne imprez 
(FP1P_W21);  zna prawne, metodyczne, organizacyjne i logistyczne podstawy 
organizacji imprez (zdarzeń społeczno-kulturalnych) (FP1P_W20);  potrafi zaprojektować imprezę (FP1P_U06);  umie opracować scenariusz, scenopis, plan organizacyjny, 
kosztorys i dokumentację niezbędną do archiwizacji imprezy 
(FP1P_U06);  potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy realizacji imprez 
(FP1P_U05);  potrafi stosować metody animacji małych i dużych grup, dobiera 
i stosuje formy aktywności uczestników adekwatne do założonych 
celów imprezy (FP1P_U07); 
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 potrafi zorganizować środki zapewniające bezpieczeństwo 
uczestników i obiektów oraz ubezpieczyć imprezę (FP1P_U10);   potrafi analizować, od strony treści i formy, pozytywne przykłady 
imprez i zastosować wnioski w praktyce (FP1P_U13);  potrafi znaleźć źródła finansowania i pozyskać środki materialne 
niezbędne do realizacji imprezy (FP1P_U11);  potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania 
(FP1P_K05);  jest świadomy odpowiedzialności za uczestników realizowanego 
przez siebie przedsięwzięcia (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie;  metody problemowe: wykład problemowy, analiza przypadków;  metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, 

symulacja. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Systematyczna ocena:  przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem 
wykładowcy;   udziału studentów w zajęciach: praca w grupach, dyskusja, 
symulacje. 

Opracowania studentów podlegające ocenie:  recenzje wybranych zdarzeń kulturalnych, w których student 
uczestniczył jako wolontariusz;  scenariusz, tekst konferansjerski, plan organizacyjny i finansowy 
zdarzenia kulturalnego. 

Egzamin pisemny. 
Kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami i kompetencjami 
oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie realizacji zadań, 
rozumienie zagadnień teoretycznych; kryteria egzaminacyjne zgodne 
z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  zaliczenie z oceną po semestrze 3;  egzamin pisemny po semestrze 3.  
Warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną – recenzje z 2 wybranych zdarzeń kulturalnych, 

w których student uczestniczył jako wolontariusz;  opracowanie, zaprezentowanie i obrona scenariusza, tekstu 
konferansjerskiego, planu finansowego i organizacyjnego zdarzenia 
kulturalnego (imprezy). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wiedza z zakresu: tradycji i współczesnej charakterystyki imprez; 
prawnych, metodycznych, organizacyjnych i logistycznych podstaw 
organizacji i dokumentacji zdarzeń społeczno-kulturalnych (imprez). 
Umiejętności w zakresie: projektowania imprez; pisania projektów, 
scenariuszy, scenopisów, tekstów konferansjerskich, planów 
organizacyjnych i finansowych; pozyskiwania środków finansowych 
i logistycznych; metod animacji małych i dużych grup, tworzenia 
sytuacji gry, zabawy, rekreacji, współdziałania i rywalizacji; 
wykorzystania imprez w promocji środowiska; przygotowania 
dokumentacji i planu promocji imprez masowych; organizacji 
przestrzeni i logistyki imprez masowych; dokumentacji i archiwizacji 
imprez. 
Kompetencje społeczne odnośnie: kształtowania odpowiedzialności za 
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uczestników imprez; gotowości do współdziałania ze środowiskiem, 
partnerami społecznymi, liderami. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Knowledge of: tradition and modern characteristic of events; legal, 
methodical, organizing and logistic basics of organizing and 
documanting socio-cultural happenings (events). 
Skills in the field of: designing of events; writing projects, scenarios, 
screenplays, texts for announcers, organizational and financial plans; 
gaining financial and logistic resources; animation methods for small and 
large groups, creating situations of a game, play, recreation, cooperation 
and competition; using events in the promotion of environment; 
preparing of documentation and promotion planning mass events; 
organising space and logistics of mass events; documenting and 
archiving of events. 
Social competence in realtion with: forming responsibility for 
participants of an event; readiness for cooperation with environment, 
social partners, leaders. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Tradycja i współczesność; lokalność i uniwersalność; wielość, 
złożoność i różnorodność sytuacji; ludyczny i wspólnotowy 
charakter zdarzeń kulturalnych (imprez). 

2. Funkcje społeczne i kulturowe imprez. Imprezy jako praktyczna 
realizacja idei „spotkania”, tradycji świętowania.  

3. Prawne, metodyczne, organizacyjne i logistyczne podstawy 
organizacji imprez. 

4. Diagnozowanie warunków i proces projektowania imprez, 
generowania pomysłów, pozyskiwania akceptacji lokalnej 
społeczności oraz partnerów i środków do realizacji. 

5. Metody animacji małych i dużych grup, tworzenia sytuacji gry, 
zabawy, rekreacji, współdziałania i rywalizacji. 

6. Przygotowanie planu promocji imprezy.  
7. Animacja dużych grup. Wartości, cele i funkcje. Metody stymulacji 

różnorodnych form (sytuacji) aktywności, wzajemnego poznania się, 
komunikacji, współdziałania, rywalizacji. 

8. Charakterystyczne dla zdarzeń masowych dobra kultury (sztuka 
cyrkowa, teatr uliczny, happeningi, inscenizowane zwyczaje 
i obyczaje, sztuka ludowa i amatorska, taniec); formy aktywności 
(sport, rekreacja, gry i zabawy, konkursy, autoprezentacje); wartości 
(komizm, poczucie wspólnoty, integracja, gościnność, tradycja). 

9. Przykłady imprez masowych: dni miejscowości, ulicy, gminy, 
poświęcone określonym zawodom (górnicy, strażacy itp.); rocznice, 
jubileusze, święta państwowe, regionalne, lokalne; targi, jarmarki, 
festyny, biesiady; obyczaje i obrzędy (dożynki, chmielaki, wianki, 
topienie marzanny i inne); igrzyska, rajdy, zloty; zabawy 
karnawałowe, plenerowe bale sylwestrowe; festiwale, prezentacje 
artystyczne, plenerowe koncerty i widowiska artystyczne. 

10. Impreza masowa emanacją aktywności zbiorowej. Zamysł imprezy 
jako świadectwo integracji.  

11. Skąd się biorą najlepsze pomysły, jak uzyskać akceptację lokalnej 
społeczności i jak włączyć ją do wspólnej realizacji. 

12. Projekt, scenariusz, tekst konferansjerski, plan organizacyjny 
i finansowy. Podział funkcji (ról), zadań, czynności. Ośrodek 
decyzyjny i koordynujący. Wewnętrzny i zewnętrzny obieg 
informacji. Promocja imprezy i funkcje promocyjne imprezy. 

13. Plan finansowy imprezy (montaż finansowy). Sponsoring, donacje, 
wpływy własne. Pozyskanie środków na ważne społeczne cele.  

14. Organizacja przestrzeni, zagadnienia logistyczne (estrady, 
widownia, nagłośnienie, oświetlenie, zaplecze socjalne i sanitarne, 
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urządzenia sportowe i rekreacyjne, środki łączności, infrastruktura 
techniczna, transport). 

15. Uwarunkowania prawne imprez masowych. Zgoda administracji 
samorządowej. Bezpieczeństwo uczestników. Ubezpieczenie 
imprezy. 

16. Dokumentacja imprezy. Związki imprez masowych z promocją 
środowiska. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Caillois. R., Gry i ludzie, Warszawa 1997. 
2. Huizinga J., Homo ludens, Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 

1985. 
3. Ludyczny wymiar kultury, red. J. Grad, H. Mamzer, Poznań 2004. 
4. Rogalski W.: Funkcje integracyjne w placówkach kulturalno- 

-oświatowych, [w:] Integracyjna funkcja domu kultury. Materiały 
z sesji Antonin 1985, red. A. W. Nocuń, Warszawa 1986. 

5. Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Metody 
relaksacyjne – taniec twórczy, sport zespołowy, gry i zabawy 
integrujące, Warszawa 1994. 

6. Żygulski K., Święto i kultura, Warszawa 1981. 
Literatura uzupełniająca 
1. http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387354,imprezy_maso

we_organizacja_i_wydawanie_zezwolen.html. 
2. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 909 ze zm.). 
3. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.). 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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16. TURYSTYKA I REKREACJA W DZIAŁALNOŚCI 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 Turystyka i rekreacja w działalności kulturalnej 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 1 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

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 celach, organizacji i funkcjonowaniu 
instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej 
(FP1P_W19);  ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 
działalności kulturalnej (FP1P_W21);  ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych oraz 
metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22);  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 
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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);  ma podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług 
związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej 
i medialnej (FP1P_U09);   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;   analiza promocji i oferty wybranych instytucji kultury;   interpretacja bieżącej sytuacji na rynku usług turystyki kulturalnej 
i rekreacyjnej;   projekt;  metoda sytuacyjna – poznanie form działalności kulturalnej i 
rekreacyjnej wybranego domu kultury. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń udziału w dyskusjach 
na zadany temat, formułowania własnego stanowiska na temat 
bieżącej sytuacji na rynku usług turystyki kulturalnej 
i rekreacyjnej;  projekt – przygotowanie propozycji trasy turystycznej oraz 
komentarzy merytorycznych;  rozmowa zaliczeniowa (lub test sprawdzający);  egzamin pisemny;  kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami 
i kompetencjami oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie 
realizacji zadań, rozumienie zagadnień teoretycznych; znajomość 
literatury przedmiotu; 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 3;   egzamin pisemny po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach;  pozytywne zaliczenie zadań cząstkowych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zajęcia dotyczyć będą metod upowszechniania kultury artystycznej 
poprzez instytucje kultury, media, jak również opisywania tych zjawisk 
oraz podejmowania ich standaryzacji i ocen. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The course will concentrate on spreading artistic culture by cultural 
institutions, media, as well as describing those phenomena and 
undertaking their standarization and evaluation. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) Szlaki turystyczne związane z historią architektury i sztuki, biografią 
wybitnych twórców kultury, literatury i sztuki. 
Pomniki historii i miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

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

II rok 
Specjalność do wyboru – animacja kultury 

 

 103 
 

kultury UNESCO jako dobra kultury o ponadlokalnym, narodowym 
i ogólnoświatowym znaczeniu w turystyce kulturowej w Polsce. 
Wybrane miasta i regiony europejskie a rozwój turystyki kulturowej. 
Kraków jako miasto, w którym występują reprezentatywne okazy 
obiektów reprezentujących wszystkie style od romanizmu po 
postindustrializm. Przygotowanie tras turystycznych i wycieczek 
z udziałem studentów. 
Funkcje dawnych i współczesnych ośrodków kultu religijnego 
(turystyka religijna). 
Rola turystyki regionalnej w poznaniu tradycji i folkloru oraz sztuki 
ludowej. 
Rekreacyjne aspekty turystyki kulturowej. 
Kreowanie wizerunku miasta i regionu w oparciu o walory dziedzictwa 
kulturowego. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Grad Jan, Karczmarek Urszula, Organizacja i upowszechnianie 

kultury w Polsce : zmiany modelu, Poznań 2005. 
2. Dziedzic Stanisław, Kraków to jest wielka rzecz, Kraków 2012. 
Literatura uzupełniająca 
1. Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, 

I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski, Warszawa 2002. 
2. Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, red. 

B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Olsztyn 2009. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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17. METODY UPOWSZECHNIANIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ (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 Metody upowszechniania kultury artystycznej 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 4 
10 Typ zajęć wykład 
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);  umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe w sposób zorientowany na zastosowanie praktyczne 
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w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_U04);  ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz mediach (FP1P_U05);  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 
Wykłady:  wykład informacyjny;   wykład konwersatoryjny.  

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 rozmowa zaliczeniowa (lub test sprawdzający);  egzamin ustny;  wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień, 
samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, umiejętnością analizowania 
konkretnych zjawisk oraz świadomym stosunkiem do celów 
upowszechniania kultury; ogólne kryteria oceny zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:   zaliczenie bez oceny po semestrze 4;   egzamin po semestrze 5. 
Warunki zaliczenia:  obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach;  pozytywny wynik rozmowy zaliczeniowej (lub testu 

sprawdzającego);  pozytywny wynik egzaminu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zajęcia dotyczyć będą metod upowszechniania kultury artystycznej 
przez instytucje kultury, media, jak również opisywania tych zjawisk 
oraz podejmowania ich standaryzacji i ocen. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The course will concentrate on spreading  artistic culture by cultural 
institutions, media, as well as describing those phenomena and 
undertaking their standarization and evaluation. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 
Instytucjonalny kontakt ucznia/studenta ze sztuką – rola muzeum, 
galerii, centrów sztuki, aktywne uczestnictwo w życiu tych placówek. 
Formy współpracy między szkołą/uczelnią a muzeum i innymi 
placówkami kulturalno-oświatowymi. 
Rola instytucji kultury oraz jednostek w kreowaniu i upowszechnianiu 
kultury artystycznej. 
Media elektroniczne w upowszechnianiu kultury artystycznej (telewizja, 
film, video, Internet). 
Plastyczno-teatralne formy upowszechniania kultury artystycznej 
(zacieranie granic sztuk). 
Sztuka użytkowa i estetyzacja otoczenia jako czynnik kształtujący 
określone formy zachowania i forma wspomagająca upowszechnianie 
kultury. 
Pojęcia „twórczości” i „kreatywności”. 
Nieprofesjonalne formy aktywności artystycznej jako czynnik 
rozwijający osobowość człowieka. 
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25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. Grad Jan, Karczmarek Urszula, Organizacja i upowszechnianie 

kultury w Polsce: zmiany modelu, Poznań 2005. 
2. Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), red. W. Jakubowski, 

Kraków 2008. 
3. Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, 

Białystok 1997. 
4. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, 

Kraków 1999. 
5. Wojnar Irena, Muzeum czyli Trwanie obecności, Warszawa 1991. 
6. Dylematy edukacji artystycznej, red. W. Limont, K. Nielek- 

-Zawadzka, t. 1-2, Kraków 2005-2006. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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17.1. METODY UPOWSZECHNIANIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ (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 Metody upowszechniania kultury artystycznej 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 08.0 
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 4 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
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);  umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe w sposób zorientowany na zastosowanie praktyczne 
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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 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 

Ćwiczenia:  dyskusja dydaktyczna;   projekt;  metoda sytuacyjna związana ze spotkaniami z autorami scenariuszy 
oraz organizatorami wystaw artystycznych w galeriach, muzeach 
i domach kultury;   udział w montowanych audycjach radiowych i telewizyjnych, 
poświęconych upowszechnianiu kultury artystycznej;  uczestnictwo w konferencji prasowej poświęconej wybranej 
imprezie artystycznej. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń udziału w dyskusjach 
na zadany temat, formułowania własnego stanowiska na temat 
poziomu, walorów i funkcji konkretnych zjawisk i obiektów 
kultury artystycznej;  projekt;  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 4;   egzamin ustny po semestrze 5. 
Warunki zaliczenia:  obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach;  pozytywne zaliczenie zadań cząstkowych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zajęcia dotyczyć będą metod upowszechniania kultury artystycznej 
przez instytucje kultury, media, jak również opisywania tych zjawisk 
oraz podejmowania ich standaryzacji i ocen. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The course will concentrate on spreading  artistic culture by cultural 
institutions, media, as well as describing those phenomena and 
undertaking their standarization and evaluation. (tłum. DWZZ) 
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24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia: 
Poznanie mechanizmów upowszechniania sztuki, m.in. w mediach 
(zajęcia odbywane w Krakowskim Ośrodku Telewizji oraz w Radiu 
Kraków). 
Zjawisko manipulacji oraz spłycania treści w procesie upowszechniania 
sztuki.  
Praktyczne poznanie przez studentów podstawowych gatunków 
dziennikarskich.  
Zapoznanie z definicjami: kultura, znak kultury, kultura popularna, 
kicz, sztuka i funkcje sztuki oraz analiza wybranych przykładów.  
Zapoznanie uczestników zajęć z szeroko pojętą problematyką sztuki 
z perspektywy uczestnika, odbiorcy i kreatora. 
Zapoznanie z metodami i formami promowania kultury i sztuki, 
udostępniania jej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. 
Zapoznanie z profilami działalności instytucji promujących kulturę 
i sztukę oraz kreującymi dobra kultury wysokiej i popularnej (domy 
i ośrodki kultury, muzea, teatry, filharmonie, biblioteki etc.). 
Próby opisywania, standaryzacji, recenzowania i oceniania zjawisk 
kulturowych. 
Kształtowanie umiejętności kompetentnego wypowiadania się w języku 
określonej dziedziny sztuki na temat specyfiki poszczególnych działów 
kultury artystycznej (podejmowanie prób recenzowania wspólnie 
obejrzanego spektaklu bądź wystawy). 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. Grad Jan, Karczmarek Urszula, Organizacja i upowszechnianie 

kultury w Polsce: zmiany modelu, Poznań 2005. 
2. Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), red. W. Jakubowski, 

Kraków 2008. 
3. Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, 

Białystok 1997. 
4. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, 

Kraków 1999. 
5. Wojnar Irena, Muzeum czyli Trwanie obecności, Warszawa 1991. 
6. Dylematy edukacji artystycznej, red. W. Limont, K. Nielek- 

-Zawadzka, t. 1-2, Kraków 2005-2006. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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SPECJALNOŚĆ DO WYBORU – EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 
18. DZIENNIKARSTWO PRASOWE, RADIOWE I TELEWIZYJNE 
 

 
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 Dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 15.1 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 
13 Prowadzący  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o mediach oraz komunikowaniu społecznym 
i masowym 

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);   rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu polonisty, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W13);   ma podstawową wiedzę o nowych mediach komunikacyjnych i ich 
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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);   potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01);   potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych (FP1P_U15);   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);   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);   jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 
sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów 
(FP1P_K14). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami multimedialnymi;   regularne indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów;   analiza przykładowych zjawisk, tekstów i form przekazu w prasie 

i Internecie. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane 
na podstawie ustnego egzaminu, wykonania prezentacji, 
zaangażowania w pracę zespołu ćwiczeniowego;   efekty kompetencji oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 
konsultacji i dyskusji;   kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami 
i kompetencjami oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie 
realizacji zadań, rozumienie zagadnień teoretycznych; ogólne 
kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej 
przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:   zaliczenie z oceną po semestrze 3;  egzamin po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  egzamin ustny;  ocena prezentacji w ramach ćwiczeń tworzenia i przedstawiania 

materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych, zaangażowanie 
w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Ćwiczenia obejmują 3 cykle warsztatowe: prasowe, radiowe 
i telewizyjne (9 godz. realizowanych w redakcji prasowej / lub studio 
radiowym / lub studio telewizyjnym).  
Cykl pierwszy – prasowy. 
Ćwiczenia pozwalają nabyć umiejętności zastosowania w praktyce 
podstawowych zasad pracy dziennikarza prasowego, w szczególności 
zasad pisania tekstów informacyjnych, wywiadów i reportaży oraz 
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przygotowania ich do druku. 
Cykl drugi radiowy. 
Po ukończeniu warsztatów dziennikarstwa radiowego student powinien 
wykazać się podstawowymi umiejętnościami technicznymi w zakresie 
obsługi sprzętu, montowania materiałów dźwiękowych, konstruowania 
informacji i budowy najważniejszych form radiowych: serwisu, wywiadu, 
reportażu, audycji. Praktyczne zajęcia przygotują studenta do 
samodzielnej pracy nad dokumentacją merytoryczną, realizacją 
i organizacją materiału dźwiękowego takich gatunków radiowych, jak: 
serwis informacyjny, publicystyka społeczna, polityczna i kulturalna, 
wywiad, reportaż radiowy, audycja dokumentalna, a także dyskusja 
w studio. Uczestnik zajęć zapozna się z funkcjonowaniem redakcji 
radiowej, sposobami zdobywania i selekcji informacji, doboru 
rozmówców, koniecznością dbałości o atrakcyjność przekazu, jego 
poprawność merytoryczną i językową oraz działania pod presją czasu. 
Celem warsztatów jest także poznanie specyfiki pracy reportera 
radiowego, prezentera i serwisanta. Zajęcia uczą także twórczego 
myślenia, dźwiękowej realizacji pomysłów na temat audycji oraz pracy 
zespołowej. Po ukończeniu warsztatów student będzie znał zasady pracy 
z mikrofonem, emisji głosu oraz zachowania się w studio radiowym. 
Cykl trzeci telewizyjny. 
Celem warsztatów dziennikarstwa telewizyjnego jest przede wszystkim 
praktyczne przygotowanie studentów do ewentualnej pracy w telewizji, 
ale także przybliżenie specyfiki TV tym, którzy planują pracę w innych 
mediach czy na przykład w public relations. Studenci poznają tajniki 
slangu dziennikarzy, operatorów i montażystów telewizyjnych, techniki 
powstawania programów, najczęstsze pułapki, które czyhają na 
niedoświadczonych reporterów. Dziennikarstwo informacyjne, sądowe, 
medyczne, polityczne, społeczne, religijne – każda z tych dziedzin 
wymaga specyficznej wiedzy, podejścia. Praca dziennikarza to praca 
z ludźmi, omówione więc zostaną techniki rozmowy z osobami 
w bardzo różnych sytuacjach życiowych, których napotyka na swojej 
drodze reporter, praktyczne porady, jak na co dzień pracować, by 
z jednej strony spełnić nadzieje szefów, ich wytyczne i uzyskać jak 
najświeższe i najpełniejsze informacje, a z drugiej, postępować zgodnie 
z prawem prasowym, i co najważniejsze: własnym sumieniem. 
Ćwiczenia praktyczne są dostosowane do wiedzy i umiejętności 
studentów kierunkowych i specjalizacyjnych I stopnia. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The exercises include 3 workshop cycles: of the press, of the radio, of 
the television (9 hours realised in editors press / or in radio studio / or in 
tv studio). 
First cycle – the press. 
The exercises enable to gain the skill of practical application of some 
basic rules of the press journalist's work, particularly of the rules of 
writing information texts, interviews, as well as preparing them to 
printing. 
Second cycle - the radio. 
After completing radio journalism workshop the student should display 
the basic technical skills in terms of equipment support, installation of 
audio material, information construction and creating the most important 
radio forms: service, interview, reportage, programme. Practical course 
will prepare the student to individual work with substantive 
documentation, realisation and organisation of audio material of such 
radio species as: information service, social, political and cultural 
journalism, interview, radio reportage, documentary program, and a 
discussion in the studio. The participant of the course will get acquainted 
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with functioning of radio editors, with the ways of acquiring and 
selecting of information, choice of interlocutors, the necessity of 
conscientiousness of attractiveness of the transmission, its substantive 
and lingual correctness, and activity under the pressure of time. The aim 
of the workshop is also to get acquainted with the specifics of the work 
of radio reporter's, presenter's and support staff. The course also teaches 
creative thinking, sound realisation of ideas concerning the program, and 
teamwork. After completing the workshop the student will know the 
principles of the work with microphone, of voice emission and behaving 
in the radio studio. 
Third cycle - the television. 
The aim of television journalism workshops is primarily to prepare the 
students practically to the possible work in a television studio, but also 
approximation of the specifics of TV to those, who are planning the 
work in other media or for example in public relations. The students are 
introduced into secrets of journalists, cameramen and  television editors’ 
slang; techniques of programs formation, most common traps waiting for 
inexperienced reporters. Information, judicial, medical, political, social, 
religious journalism – each of these fields requires specific knowledge 
and approach. Journalist's work is a work with people, therefore there 
will be discussed techniques of conversation with the persons in 
miscellaneous life situations, which a reporter  encounters on his/her 
way; practical advice on how to work every day in order to fulfill the 
hopes of chiefs, their guidelines, and to gain the freshest and fullest 
information on the one hand, and how to act according to the press law, 
and - what is the most important – according to one's own conscience on 
the other hand. Practical exercises are adapted to the knowledge and 
skills of directional and I-grade specialization students. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Omówione zostaną praktyczne zasady tworzenia tekstu informacyjnego, 
struktury tekstu, konstrukcji lidów i nagłówków. Omówione zostaną 
metody wykorzystywania źródeł informacji i jej weryfikacji przez 
dziennikarza. Przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia różnych 
technik i metod prowadzenia wywiadu prasowego oraz przygotowania, 
pisania i redagowania reportażu. Wypróbowane zostaną w praktyce 
zasady przygotowania materiału dziennikarskiego do druku (adiustacja, 
korekta, skład, łamanie), podstawowe zasady pracy redakcji i niektóre 
elementy technologii prasy. Podstawową metodą prowadzenia zajęć 
praktycznych będą własne próby dziennikarskie każdego z uczestników 
zajęć. 
Zasady funkcjonowania redakcji radiowej. Systemy przepływu 
materiałów w redakcji. Struktura redakcji radiowej. Organizacja pracy. 
Podział kompetencji – wydawca, serwisant, reporter, realizator. Zasady 
przygotowania materiałów dziennikarskich. Wyszukiwanie i analiza 
materiałów. Weryfikacja zebranego materiału. Konstruowanie 
scenariuszy radiowych. Archiwizacja tekstów. Autoryzacja wypowiedzi. 
Kim jest mój słuchacz? Dziennikarz jako reprezentant społeczeństwa. 
Dobór przekazu w zależności od grupy docelowej. Magiczne słowo 
„słuchalność”. Cechy dobrego dziennikarstwa radiowego. Szybkość 
informacji. Zgodność z prawdą. Obiektywizm. Poprawność językowa. 
Rzetelność. Pokonywanie stresu. Wykorzystanie środków i urządzeń 
technicznych w pracy dziennikarza radiowego. Podstawowe środki 
komunikacji. Komputerowa obróbka materiałów dźwiękowych. Formy 
dziennikarstwa radiowego. Specyfika budowy merytorycznej przekazu 
radiowego. Zasady zachowania w studio radiowym. Sposób budowania 
wypowiedzi. Dźwięk w studio radiowym. Podstawy produkcji 
programów radiowych. Techniczne aspekty produkcji. Zasady pracy 
z mikrofonem. Ćwiczenia indywidualne z mikrofonem – cz. 1. Zasady 
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zachowania w studiu radiowym. Sposób budowania wypowiedzi. 
Dźwięk w studio radiowym. Podstawy produkcji programów radiowych. 
Techniczne aspekty produkcji. Zasady pracy z mikrofonem. Ćwiczenia 
indywidualne z mikrofonem – cz. 2. Budowa serwisu informacyjnego. 
News radiowy. Ująć istotę problemu – zwięźle, ale nie powierzchownie. 
Redagowanie reportażu. Opisać świat mową dźwięków. Wywiad. 
Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy. Sztuka zadawania pytań. 
Audycje na żywo i „z puszki”. Scenariusz, dobór i przygotowanie 
rozmówców. Tok pracy w trakcie audycji. 
Techniki zbierania materiału filmowego (wywiady, materiały 
reporterskie, relacje, nagrania dokumentalne, sondy, wypowiedzi ze 
100% dźwięku – „setki”, stand-up), weryfikacji zebranych materiałów, 
pisania i redagowania telewizyjnych serwisów informacyjnych. 
Informacje o podstawach techniki montażu materiałów filmowych. 
Praktyczne zajęcia z kamerą. Organizacja pracy i struktura redakcji 
telewizyjnej. Realizacja zadań dziennikarza telewizyjnego: 
researchering, praca reporterska, montaż, nagrania studyjne. 
(9 godz. realizowanych w redakcji prasowej / lub studio radiowym / lub 
studio telewizyjnym).  

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. Bauer Z., Chudziński E. [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, 

wyd. 2, Kraków 2000.  
2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.  
3. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 1993.  
4. Niczyperowicz A. [red.], Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001.  
5. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Kraków 2006.  
6. Pisarek W., Stare i nowe media na światowej scenie, „Zeszyty 

Prasoznawcze” nr 4 (1991).  
7. Allan S., Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006.  
8. Bauer Z., Chudziński E. [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, 

Kraków 2000.  
9. Bohdziewicz J., Komunia a telekomunikacja, „W Drodze” 7 (2000). 
10. Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia 

programów informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  

11. Dwornik B., Media lokalne – warsztat i etyka, www.reporterzy.info.  
12. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa–

Kraków 2000.  
13. Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje Mistrza, Wydawnictwo 

Wojciech Marzec.  
14. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 

2003.  
15. Legutko P., Rodziewicz D., Mity czwartej władzy, Kraków 2002.  
16. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.  
17. Media w badaniach, Wydawnictwo Press, Poznań 2003.  
18. Misztal M., Jacy dziennikarze – takie media, Edukacja medialna 

KUL.  
19. Nurczyńska-Fidelska E. [red.], W świecie mediów, Kraków 2001. 

Pisarek W., O mediach i języku, Universitas.  
20. Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – 

dokumenty – dylematy, Kraków 2002.  
21. Kończak J., Od Tele-Echa do Polskiego ZOO. Ewolucja programu 

TVP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.  
22. Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2007.  
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23. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Universitas, Kraków 2000.  
24. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007.  
25. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Towarzystwo 

Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej 
Humanistyki, Katowice 1994.  

26. Wiliams K., Media w Europie, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008.  

27. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Pokorna- 
-Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne 2007. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 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 

II rok 
Specjalność do wyboru – edukacja medialna i dziennikarska 

 

 116 
 

19. DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE WEB 2.0 
 

 
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 Dziennikarstwo internetowe WEB 2.0 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 15.1 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć laboratorium informatyczne 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 
13 Prowadzący  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku  

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o mediach oraz komunikowaniu społecznym i 
masowym, a także podstawowa wiedza o dziennikarstwie 

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);   rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu polonisty, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W13);   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);  
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 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów (FP1P_U01);   potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych (FP1P_U15);   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);   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);   jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 
sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów 
(FP1P_K14). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami multimedialnymi;   regularne indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów;   analiza przykładowych zjawisk tekstów i form przekazu w prasie 

i Internecie. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane 
na podstawie wykonania prezentacji i zaangażowania w pracę 
zespołu ćwiczeniowego;   efekty kompetencji oceniane na podstawie ustnych kolokwiów, 
konsultacji i dyskusji;  kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami 
i kompetencjami oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie 
realizacji zadań, rozumienie zagadnień teoretycznych. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3.  
Warunki zaliczenia:  ocena końcowa obejmuje ocenę prezentacji o nowych mediach oraz 

ocenę materiału dziennikarskiego stworzonego za pomocą narzędzi 
nowych mediów i przeznaczonych do publikacji w Internecie, czyli 
tworzenia i przedstawiania materiałów prasowych, radiowych 
i telewizyjnych, zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, 
wyniki kolokwiów ustnych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Cykl ćwiczeń praktycznych ma na celu przedstawienie studentom w jak 
najpełniejszy sposób najbardziej współczesnego gatunku 
dziennikarskiego, jakim jest dziennikarstwo internetowe, wraz 
z praktyczną prezentacją metod działania dziennikarza/redaktora 
internetowego. Celem kursu jest poznanie kontekstów pracy 
dziennikarskiej w środowisku nowych mediów, dziennikarstwa 
internetowego, dziennikarstwa obywatelskiego, dziennikarstwa 
interaktywnego. Wizyta studentów w studio telewizji internetowej. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The cycle of practical exercises is intended to introduce the students in 
the most complete way into the most contemporary journalistic genre, 
which is the Internet journalism, along with the presentation of Internet 
journalist's/editor's methods of activity. The aim of the course is the 
knowledge of contexts of journalistic work in the environment of new 
media, Internet journalism, civil journalism, interactive journalism. The 
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students visit an online television studio. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Co to jest dziennikarstwo internetowe? Czym się różni od innych 
gatunków dziennikarstwa? Wprowadzenie do tematu. Co trzeba wiedzieć 
o przeszłości Internetu, wortali, portali, blogów – czyli krotka historia 
dziennikarstwa internetowego. Prawo w Internecie: zagrożenia dla 
użytkownika i dla twórcy treści internetowych. Reklama i produkty 
reklamowe, czyli z czego żyje Internet? Redagowanie tekstów do 
Internetu – sposób prezentowania – nawigacja. Sposoby 
dziennikarskiego wyrazu w sieci: news, relacja internetowa, fotka, 
dźwięk, newsletter, RSS. Blogi, weblogi, fora i serwisy dziennikarstwa 
obywatelskiego – dziennikarstwo czy nie? Przygotowujemy newsa – 
z agencji polskiej i zagranicznej. Przykłady pozycjonowania newsów. 
Źródła, z których korzysta dziennikarz internetowy. Stylebook. 
Netykieta. Co to jest internetowe forum i po co ono dziennikarzowi 
internetowemu? Czateria to nie tylko czatowanie, ale też wirtualna 
społeczność. Internetowe dziennikarstwo obywatelskie – jak zostać 
znanym dziennikarzem? Praktycznie. Gdy coś się dzieje ekstra – logika 
tworzenia raportów specjalnych. Tworzymy prawdziwego newsa 
internetowego – ćwiczenia praktyczne. Logika i metodyka tworzenia 
stron internetowych, serwisów, wortali i portali. 
Moje życie jak na dłoni (rodzaje aktywności w sieci – liderzy, pionierzy, 
misjonarze, lurkers, trolls, blog, wideoblog). Bądź zawsze online 
(portale i serwisy społeczności lokalnych, small group project, 
telekonferencja z Robinem Hammanem, BBC Online). Kwestujemy 
w sieci (metodologia wyszukiwania informacji w sieci – Webquest 
z Beatriz Fainholc, Buenos Aires University, repozytoria sieciowe, 
Picassa, Commons, Digg, Reddit). Czy czujemy się wikiwani? 
(technologia Wiki, Media-Wiki). Co się stało z naszą klasą? (internetowe 
społeczności znajomych – Nasza klasa, Facebook). Robimy 
błyskawiczną karierę (internetowe społeczności elit – LinkedIn, 
GoldenLine). Robimy błyskawiczną rewolucję (media szybkiej 
komunikacji rozproszonej – Twitter, flash mob). Zakładamy gogle 
(Google Maps z Davidem Silverem, San Francisco University). Palcem 
po mapie (społecznościowe serwisy podróżnicze – WAYN, Tripy). 
Wielki świat w zasięgu ręki (teleobecność, telekonferencja z Konsulatu 
USA). Jaśniejsza strona życia (projekty interaktywnych światów 
wirtualnych – Second Life). Dopadnie cię wirus (viralny marketing, viral 
cast, YouTube). Jesteś dziennikarzem czy autorem contentu? 
(del.icio.us, NewsTrust.net, Wikio.com). Moja mała ojczyzna 
(dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo kolektywne, 
dziennikarstwo rozproszone). Ty piszesz historię sieci społecznych (od 
Web 2.0 do Web 3.0 – Semantic Web, Entropia Universe, folksonomia). 
Wizyta studentów w studio telewizji internetowej. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Kraków 2006.  
2. Pisarek W., Stare i nowe media na światowej scenie, „Zeszyty 

Prasoznawcze” nr 4 (1991).  
3. Allan S., Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006.  
4. Bauer Z., Chudziński E. [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, 

Kraków 2000.  
5. Bohdziewicz J., Komunia a telekomunikacja, „W Drodze” 7 (2000).  
6. Materiały i źródła internetowe i multimedialne. 

26 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów  
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kształcenia 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  
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20. EDUKACJA MEDIALNA: SZKOŁA I RODZINA (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 Edukacja medialna: szkoła i rodzina 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 15.0 
6 Punkty ECTS 1 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin 15 
12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 
13 Prowadzący  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
 podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym;   uczestnictwo w równoległych ćwiczeniach z przedmiotu edukacja 

medialna: szkoła i rodzina. 

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);   rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu polonisty, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W13);   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 uczestnikach działań kulturalnych, 
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edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania 
i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22);   ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury 
i edukacji oraz w mediach (FP1P_U05);   potrafi określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z pracą 
zawodową i rolami społecznymi (FP1P_K02);   jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania zadań 
zawodowych (FP1P_K10);   ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13);   jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 
i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne i wpływającym na 
upodobania otoczenia (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi;   konsultacje (zarówno regularne, jak i organizowane 

w indywidualnych przypadkach). 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 sprawdzian pisemny (test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte);   wykazanie się rozumieniem problematyki wykładu, umiejętnościami 
i kompetencjami; ogólne kryteria zgodne z kryteriami oceniania 
wypowiedzi pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3.  
Warunki zaliczenia:  sprawdzian pisemny (test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania mediów do 
kształtowania i rozwoju osobowości użytkowników oraz zdobywania 
i rozszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Kurs ma na celu 
przygotowanie studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do 
wykorzystania mediów w edukacji; pokazanie mediów jako 
nowoczesnych pomocy naukowych; poznanie możliwości i zdobywanie 
praktycznych umiejętności wykorzystania mediów w realizacji zadań 
dydaktycznych i pedagogicznych; wykształcenie umiejętności 
korzystania z mediów w pracy pedagogicznej zarówno pod kątem 
tworzenia i wykorzystywania komunikatów medialnych, jak i ich 
dogłębnej analizy; wykorzystywanie nowych mediów jako narzędzi 
edukacji; wykorzystywanie nowych technologii w zdobywaniu źródeł 
wiedzy. Zajęcia dostarczają nie tylko teoretycznej wiedzy w zakresie 
edukacyjnej roli mediów jako narzędzi dydaktycznych, lecz także 
przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości 
edukacyjnych nowych mediów. Wraz z ćwiczeniami wykład dostarcza 
podstaw teoretycznych i warsztatowych do działalności edukacyjnej 
i wychowawczej w zakresie edukacji medialnej. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Showing the practical possibilities of media usage, in order to shape and 
develop the users' personalities and to gain and enlarge knowledge from 
various fields. The course is designed to prepare the students 
theoretically and practically to use the media in education; to show 
media as modern study help; to get acquainted with possibilities and 
getting of practical skills of using the media in implementation of 
didactic and educational tasks; to form the skill of using the media in 
educational work in both at the angle of creating and using media 
statements, and their profound analysis; to use new media as educational 
tools; to use new technologies in acquiring sources of knowledge. The 
course provides not only theoretical knowledge from the field of 
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educative role of media as didactic tools, but also prepares the students 
to search individually for educational possibilities of new media. Along 
with exercises, the lecture provides students with theory and workshop 
basics for educational and educative activities in the field of medial 
education. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pedagogika medialna jako nauka interdyscyplinarna, obejmująca wiedzę 
teoretyczną, empiryczną i praktyczną o komunikowaniu, wpływie 
i oddziaływaniu mediów oraz zasadach prawidłowego i efektywnego 
posługiwania się nimi. Przedmiot i zadania pedagogiki medialnej. 
Pedagogiczny wymiar mediów. Mechanizmy oddziaływania mediów, 
język mediów, metody analizy i oceny przekazów medialnych oraz 
możliwości i metody wykorzystania mediów w różnych formach 
edukacji. Odbiorcy mediów. Wpływ mediów na rozwój procesów 
poznawczych i wiedzy. Skutki oddziaływania medialnego. Mechanizmy 
kształtowania się wartości i postaw pod wpływem mediów. Podstawy 
wychowania do korzystania z mediów i odbioru mediów. Kształtowanie 
postaw w wychowaniu do mediów. Kształtowanie postaw odbioru 
mediów. Media w procesach dydaktycznych i wychowawczych. Media 
a kształtowanie osobowości. Media – szanse i wyzwania dla 
wychowania. Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji. Media 
jako przedmiot badań pedagogicznych. Przedmiot, cele i zadania 
edukacji medialnej. Społeczeństwo informacyjne – edukacyjne 
wyzwania. Szanse i zagrożenia nowoczesnych technologii. Edukacja na 
odległość, Internet w edukacji, e-learning. Edukacja medialna w szkole 
i ośrodkach wychowawczych. Programy nauczania edukacji medialnej. 
Edukacyjna ścieżka międzyprzedmiotowa „edukacja czytelnicza 
i medialna”. Analiza programów nauczania „edukacji czytelniczej 
i medialnej” Zasady ich tworzenia. Przygotowanie do samodzielnej 
pracy dydaktycznej. Dydaktyka mediów. Przedmiot dydaktyki mediów. 
Komunikacja w procesie nauczania/uczenia się. Metody i środki 
dydaktyczne. Specyfika metod w zakresie edukacji medialnej. 
Multimedialne środki nauczania, zasady ich wykorzystania. Proces 
dydaktyczny w stosowaniu technologii informacyjnej. Media w edukacji. 
Współczesne technologie kształcenia. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.  
2. A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006. 
3. S. Juszczyk [red.], Edukacja medialna w społeczeństwie 

informacyjnym, Toruń 2003. 
4. A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, 

Warszawa 2003. 
5. J. Detka [red.], Pedagogika mediów, Kielce 2000.  
6. K. W. Mortensen, Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Kraków 

2006. 
Literatura uzupełniająca  
1. S. Juszczyk, I. Polewczyk [red.], Media wobec wielorakich potrzeb 

dziecka, Toruń 2005.  
2. S. Juszczyk, I. Polewczyk [red.], Dziecko w świecie wiedzy, 

informacji i komunikacji, Toruń 2006.  
3. L. Pułka, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian 

komunikacji społecznej i literatury popularnej, Wrocław 2004.  
4. T. Zasępa, Media – człowiek i społeczeństwo, Częstochowa 2000.  
5. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja 

medialna, Toruń 2002.  
6. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka 
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multimediów, Kraków 2002.  
7. M. Hopfinger [red.], Nowe media w komunikacji społecznej 

XX wieku. Antologia, Warszawa 2005.  
8. E. Nurczyńska-Fidelska, W świecie mediów, Kraków 2001.  
9. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006.  
10. M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005.  
11. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1995.  
12. F. Januszkiewicz, W. Skrzydlewski, Edukacyjne zastosowanie 

telewizji, Warszawa 1985. 
13. P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.  
14. B. Łaciak [red.], Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, 

Warszawa 2003.  
15. Z. Bauer, E. Chudziński [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, 

Kraków 2000.  
16. P. Aftab, Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, 

Warszawa 2003.  
17. E. B. Zybert [red.], Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, 

Warszawa 2002.  
18. W. Strykowski, W. Skrzydlewski [red.], Media i edukacja w dobie 

integracji, Poznań 2002.  
19. J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002.  
20. P. Franzus [red.], Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 

1999.  
21. F. Huber, Ch. Neuschaffer, Rodzice offline?: jak nawiązać kontakt 

ze skomputeryzowanym dzieckiem, Warszawa 2003.  
22. J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze 

i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.  
23. J. Pieluchowski, Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej 

i gimnazjum: poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół, Poznań 2000.  

24. M. Braun-Gałkowska, I. Uflik, Zabawa w zabijanie: oddziaływanie 
przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa 
2002.  

25. J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku: jak nauczyć swoją 
rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych 
i Internetu, Warszawa 2000.  

26. Podręczniki dla uczniów i poradniki dla nauczycieli do ścieżki 
edukacyjnej: edukacja medialna w szkole podstawowej 
i gimnazjum.  

27. „Wychowawca”, numery specjalne w całości poświęcone mediom: 
9 (201), Kraków 2009, Edukacja medialna, 9 (165), Kraków 2006, 
Media – młody odbiorca, 12 (192), Kraków 2008, Uwaga! Media, 
2 (158), Kraków 2006, Kultura słowa, 1 (109), Kraków 2002, 
Dziecko a media, 11 (203), Kraków 2009, Techniki nauczania.  

28. Ogonowska, Edukacja medialna, Kraków 2003.  
29. E. Grzesiak [i in.], Edukacja medialna. Scenariusz zajęć, Gdańsk 

2005. J. Gajda, Edukacja medialna, Toruń 2002.  
30. „Edukacja Medialna”, kwartalnik, Poznań.  
31. XXI wiek. Internet wczoraj, dziś i jutro. Materiały pomocnicze dla 

nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, VHS (24’), Warszawa 
2000. 

32. Polska wersja National Geographic Television. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  
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28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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20.1. EDUKACJA MEDIALNA: SZKOŁA I RODZINA (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 Edukacja medialna: szkoła i rodzina 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 15.0 
6 Punkty ECTS 1 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 15 
12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 
13 Prowadzący  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
 podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym;   uczestnictwo w równoległym wykładzie – edukacja medialna: 

szkoła i rodzina. 

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);   rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu polonisty, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W13);   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 uczestnikach działań kulturalnych, 
edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania 
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i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22);   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);   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);   jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania zadań 
zawodowych (FP1P_K10);   ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 
kształtowania więzi społecznych (FP1P_K13);   jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 
i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne i wpływającym na 
upodobania otoczenia (FP1P_K15). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami multimedialnymi;  regularne indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów;   analiza przykładowych zjawisk, tekstów i form przekazu w prasie 

i Internecie. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 wyznaczony zakresem przedmiotu projekt, praca pisemna;  kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami 
i kompetencjami oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie 
realizacji zadań, rozumienie zagadnień teoretycznych; ogólne 
zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  wyznaczony zakresem przedmiotu projekt, praca pisemna. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania mediów do 
kształtowania i rozwoju osobowości użytkowników oraz zdobywania 
i rozszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Kurs ma na celu 
przygotowanie studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do 
wykorzystania mediów w edukacji; pokazanie mediów jako 
nowoczesnych pomocy naukowych; poznanie możliwości i zdobywanie 
praktycznych umiejętności wykorzystania mediów w realizacji zadań 
dydaktycznych i pedagogicznych; wykształcenie umiejętności 
korzystania z mediów w pracy pedagogicznej zarówno pod kątem 
tworzenia i wykorzystywania komunikatów medialnych, jak i ich 
dogłębnej analizy; wykorzystywanie nowych mediów jako narzędzi 
edukacji; wykorzystywanie nowych technologii w zdobywaniu źródeł 
wiedzy. Zajęcia dostarczają nie tylko teoretycznej wiedzy w zakresie 
edukacyjnej roli mediów jako narzędzi dydaktycznych, lecz także 
przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości 
edukacyjnych nowych mediów. Wraz z ćwiczeniami wykład dostarcza 
podstaw teoretycznych i warsztatowych do działalności edukacyjnej 
i wychowawczej w zakresie edukacji medialnej. 
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23 Contents of the study programme (short 
version) 

Showing the practical possibilities of media usage, in order to shape and 
develop the users' personalities and to gain and enlarge knowledge from 
various fields. The course is designed to prepare the students 
theoretically and practically to use the media in education; to show 
media as modern study help; to get acquainted with possibilities and 
getting of practical skills of using the media in implementation of 
didactic and educational tasks; to form the skill of using the media in 
educational work in both at the angle of creating and using media 
statements, and their profound analysis; to use new media as educational 
tools; to use new technologies in acquiring sources of knowledge. The 
course provides not only theoretical knowledge from the field of 
educative role of media as didactic tools, but also prepares the students 
to search individually for educational possibilities of new media. Along 
with exercises, the lecture provides students with theory and workshop 
basics for educational and educative activities in the field of medial 
education. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pedagogika medialna jako nauka interdyscyplinarna, obejmująca wiedzę 
teoretyczną, empiryczną i praktyczną o komunikowaniu, wpływie 
i oddziaływaniu mediów oraz zasadach prawidłowego i efektywnego 
posługiwania się nimi. Przedmiot i zadania pedagogiki medialnej. 
Pedagogiczny wymiar mediów. Mechanizmy oddziaływania mediów, 
język mediów, metody analizy i oceny przekazów medialnych oraz 
możliwości i metody wykorzystania mediów w różnych formach 
edukacji. Odbiorcy mediów. Wpływ mediów na rozwój procesów 
poznawczych i wiedzy. Skutki oddziaływania medialnego. Mechanizmy 
kształtowania się wartości i postaw pod wpływem mediów. Podstawy 
wychowania do korzystania z mediów i odbioru mediów. Kształtowanie 
postaw w wychowaniu do mediów. Kształtowanie postaw odbioru 
mediów. Media w procesach dydaktycznych i wychowawczych. Media 
a kształtowanie osobowości. Media – szanse i wyzwania dla 
wychowania. Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji. Media 
jako przedmiot badań pedagogicznych. Przedmiot, cele i zadania 
edukacji medialnej. Społeczeństwo informacyjne – edukacyjne 
wyzwania. Szanse i zagrożenia nowoczesnych technologii. Edukacja na 
odległość, Internet w edukacji, e-learning. Edukacja medialna w szkole 
i ośrodkach wychowawczych. Programy nauczania edukacji medialnej. 
Edukacyjna ścieżka międzyprzedmiotowa „edukacja czytelnicza 
i medialna”. Analiza programów nauczania „edukacji czytelniczej 
i medialnej” Zasady ich tworzenia. Przygotowanie do samodzielnej 
pracy dydaktycznej. Dydaktyka mediów. Przedmiot dydaktyki mediów. 
Komunikacja w procesie nauczania/uczenia się. Metody i środki 
dydaktyczne. Specyfika metod w zakresie edukacji medialnej. 
Multimedialne środki nauczania, zasady ich wykorzystania. Proces 
dydaktyczny w stosowaniu technologii informacyjnej. Media w edukacji. 
Współczesne technologie kształcenia. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.  
2. A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006. 
3. S. Juszczyk [red.], Edukacja medialna w społeczeństwie 

informacyjnym, Toruń 2003. 
4. A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, 

Warszawa 2003. 
5. J. Detka [red.], Pedagogika mediów, Kielce 2000.  
6. K. W. Mortensen, Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Kraków 

2006. 
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Literatura uzupełniająca  
1. S. Juszczyk, I. Polewczyk [red.], Media wobec wielorakich potrzeb 

dziecka, Toruń 2005.  
2. S. Juszczyk, I. Polewczyk [red.], Dziecko w świecie wiedzy, 

informacji i komunikacji, Toruń 2006.  
3. L. Pułka, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian 

komunikacji społecznej i literatury popularnej, Wrocław 2004.  
4. T. Zasępa, Media – człowiek i społeczeństwo, Częstochowa 2000.  
5. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja 

medialna, Toruń 2002.  
6. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka 

multimediów, Kraków 2002.  
7. M. Hopfinger [red.], Nowe media w komunikacji społecznej 

XX wieku. Antologia, Warszawa 2005.  
8. E. Nurczyńska-Fidelska, W świecie mediów, Kraków 2001.  
9. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006.  
10. M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005.  
11. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1995.  
12. F. Januszkiewicz, W. Skrzydlewski, Edukacyjne zastosowanie 

telewizji, Warszawa 1985. 
13. P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.  
14. B. Łaciak [red.], Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, 

Warszawa 2003.  
15. Z. Bauer, E. Chudziński [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, 

Kraków 2000.  
16. P. Aftab, Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, 

Warszawa 2003.  
17. E. B. Zybert [red.], Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, 

Warszawa 2002.  
18. W. Strykowski, W. Skrzydlewski [red.], Media i edukacja w dobie 

integracji, Poznań 2002.  
19. J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002.  
20. P. Franzus [red.], Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 

1999.  
21. F. Huber, Ch. Neuschaffer, Rodzice offline?: jak nawiązać kontakt 

ze skomputeryzowanym dzieckiem, Warszawa 2003. 
22. J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja: szanse wychowawcze 

i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.  
23. J. Pieluchowski, Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej 

i gimnazjum: poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół, Poznań 2000.  

24. M. Braun-Gałkowska, I. Uflik, Zabawa w zabijanie: oddziaływanie 
przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa 
2002.  

25. J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku: jak nauczyć swoją 
rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych 
i Internetu, Warszawa 2000.  

26. Podręczniki dla uczniów i poradniki dla nauczycieli do ścieżki 
edukacyjnej: edukacja medialna w szkole podstawowej 
i gimnazjum.  

27. „Wychowawca”, numery specjalne w całości poświęcone mediom: 
9 (201), Kraków 2009, Edukacja medialna, 9 (165), Kraków 2006, 
Media – młody odbiorca, 12 (192), Kraków 2008, Uwaga! Media, 
2 (158), Kraków 2006, Kultura słowa, 1 (109), Kraków 2002, 
Dziecko a media, 11 (203), Kraków 2009, Techniki nauczania.  

28. Ogonowska, Edukacja medialna, Kraków 2003.  
29. E. Grzesiak [i in.], Edukacja medialna. Scenariusz zajęć, Gdańsk 
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2005. J. Gajda, Edukacja medialna, Toruń 2002.  
30. „Edukacja Medialna”, kwartalnik, Poznań.  
31. XXI wiek. Internet wczoraj, dziś i jutro. Materiały pomocnicze dla 

nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, VHS (24’), Warszawa 
2000. 

32. Polska wersja National Geographic Television. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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21. RETORYKA, ERYSTYKA I STYLISTYKA DZIENNIKARSKA 
 

 
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, erystyka i stylistyka dziennikarska 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa 15.0 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku  

17 Wymagania wstępne 
 podstawowa wiedza o języku, komunikowaniu społecznym 

i warsztacie dziennikarskim;   podstawowa i specjalnościowa wiedza o retoryce, erystyce 
i stylistyce językowej. 

18 Efekty kształcenia 

Student:  zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 
działalności edukacyjnej i medialnej (FP1P_W02);   ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym języku 
polskim oraz o kulturze języka, zorientowaną na zastosowania 
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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);   rozumie znaczenie nauk pomocniczych filologii polskiej i ma 
uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie warsztatu polonisty, 
zorientowaną na zastosowania praktyczne (FP1P_W13);   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 umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach kultury i 
edukacji oraz w mediach (FP1P_U05);   umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułować wnioski (FP1P_U14);   potrafi skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych (FP1P_U15);   umie przygotować typowe wypowiedzi pisemne reprezentujące 
różne gatunki i style tekstu (FP1P_U16);   umie przygotować wystąpienia ustne dostosowane do różnych 
sytuacji komunikacyjnych (FP1P_U17);   ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01);   rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 
kompetencji społecznych i zawodowych (FP1P_K04);   jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania zadań 
zawodowych (FP1P_K10). 

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 ustnego egzaminu oraz udziału studenta w założonych 
projektach;  efekty kompetencji oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 
konsultacji i dyskusji;  kryteria: wykazanie się wymaganymi umiejętnościami 
i kompetencjami oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie 
realizacji zadań, rozumienie zagadnień teoretycznych. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  zaliczenie z oceną po semestrze 4;  egzamin po semestrze 4. 
Warunki zaliczenia:  egzamin ustny;  ocena końcowa wynikająca z ocen samodzielnej pracy studenta 

w wyznaczonych zakresem przedmiotu projektach. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zajęcia obejmują 2 cykle programowe.  
Cykl pierwszy obejmuje zagadnienia z retoryki i erystyki 
dziennikarskiej. Celem tej części jest poznanie i umiejętne stosowanie 
werbalnych i niewerbalnych środków komunikacji i perswazji oraz 
chwytów retorycznych i erystycznych. Komponowanie dłuższych, 
spójnych wypowiedzi. Opanowanie retorycznej organizacji tekstu 
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pisanego i mówionego (wygłaszanego). Zaznajomienie się z etyką 
mówienia (wypowiedzi), w tym przede wszystkim stosownością, 
skutecznością, uczciwością, etykietą językową; przygotowanie do 
prowadzenia sporów, dyskusji, debat. 
Cykl drugi obejmuje tematykę stylistyki dziennikarskiej. Celem tej 
części ćwiczeń jest nabycie umiejętności rozpoznawania aktów mowy 
i ich intencji (np. odróżnianie prośby od rozkazu, pytania od żądania, 
spostrzeganie ironii, sarkazmu, rubaszności) oraz sprawne posługiwanie 
się nimi. Spostrzeganie indywidualnych cech tekstu; wartościowanie 
estetyki tekstu. Rozpoznawanie i odpowiednie stosowanie zróżnicowania 
języka, bogactwa znaczeń i środków ekspresji; różnorodności użycia 
w sytuacjach komunikacyjnych. Umiejętność parafrazowania tekstu 
własnego i cudzego; streszczanie, skracanie, rozwijanie, cytowanie. 
Dostrzeganie zjawisk powodujących niejednoznaczność wypowiedzi 
(homonimie, anakoluty, elipsy, paradoksy) oraz eliminowanie 
niewłaściwego ich użycia. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The course includes 2 program cycles. 
First cycle includes issues of journalistic rhetoric and eristic. The aim of 
this part is to get acquainted with and skillfully use verbal and non-
verbal means of communication and persuasion, as well as rhetoric and 
eristic tricks. Composing longer, consistent statements. Mastering 
rhetoric organization of written and spoken (delivered) text. Becoming 
familiar with ethics of talking (of statement), therein, above all, with 
lingual appropriateness, effectiveness, honesty, etiquette; preparing to 
running disputes, discussions, debates.   
Second cycle includes issues of journalistic stylistics. The aim of this 
part of exercises is to acquire the skill of recognizing speech acts and 
their intention (for example distinguishing request from order, question 
from demand, perceiving irony, sarcasm, joviality) as well as using them 
efficiently. Observing individual features of text; estimating of text 
aesthetics. Recognizing and proper using of language differentiation, 
variety of meanings and means of expression; differentiation of usage in 
communicative situations. The skill of paraphrasing of one's own and 
someone else's text; summarizing, abbreviating, developing, quoting. 
Noticing phenomena causing ambiguity of statement (homonymy, 
anacoluthon, elypsis, paradox) and eliminating of their improper usage. 
(tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Przedstawienie językowych środków perswazyjnych. Techniki 
przekonywania według reguł retoryki klasycznej. Chwyty retoryczne. 
Współczesne techniki perswazyjne. Konstrukcja tekstu według zaleceń 
współczesnej retoryki. Kryteria poprawności językowej z punktu 
widzenia skuteczności oddziaływania. Skuteczne wypowiadanie się 
w mowie i w piśmie. Próby wystąpień publicznych (np. przemawianie, 
prowadzenie zebrań, wygłaszanie referatów, świadome posługiwanie się 
gestykulacją i mimiką). Redagowanie tekstów własnych. Oceny tekstów 
cudzych. Percepcja i zrozumiałość przekazu medialnego. Przepływ 
informacji: elementy socjotechniki, teorii i praktyki komunikowania oraz 
propagandy. Budowa, formy, funkcje i główne właściwości 
komunikatów propagandowych. Manipulacja. Sztuka dyskutowania. 
Erystyka w praktyce. Sztuka skutecznego prowadzenia sporów. 
Organizacja dyskusji, optymalne przygotowanie, strategie i formy 
uczestnictwa w sporze. Zasady erystyczne i reguły przekonywania. 
Sposoby, techniki i taktyki nakłaniania (konstrukcje i możliwości 
praktycznego zastosowania). Zasady dyskusji: reguły erystyczne, 
retoryczne, sofistyczne, logiczne i dialektyczne. Dyskusja na dowolny, 
kontrowersyjny temat. 
Pojęcie stylu; style funkcjonalne; cechy dobrego stylu. Stosowność 
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stylowa wypowiedzi. Rodzaje środków stylistycznych (w różnych 
odmianach języka). Stylistyczna wartość składników języka, 
podstawowe środki stylistyczne, wartościowanie w języku. Zjawisko 
redundancji. Funkcje tekstów i funkcje wypowiedzi. Językowo- 
-stylistyczna i konstrukcyjna specyfika gatunków dziennikarskich. 
Odmienność form informacyjnych i publicystycznych. Intencje i funkcje 
wypowiedzi. Formy oddziaływania na odbiorcę. Rola intonacji 
w wypowiedzi, intencja a cel wypowiedzi. Języki fachowe, terminologia 
specjalistyczna. Swoistość wypowiedzi indywidualnej (idiolekt). 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. M. Korolko, Podstawowe pojęcia i zasady retoryki, [w:] tegoż, 

Sztuka retoryki, Warszawa 1998. 
2. J. Z. Lichański, Wprowadzenie, [w:] tegoż, Retoryka. Od renesansu 

do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa 2000, s. 7-11.  
3. W. Pisarek, Podstawy retoryki dziennikarskiej, [w:] Dziennikarstwo 

i świat mediów, red. Z. Bauer i E. Chudziński, Kraków 2000, 
s. 214-231.  

4. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000.  
5. A. J. Bierach, Sztuka czytania z twarzy. Poznanie człowieka na 

pierwszy rzut oka, Wrocław 1994.  
6. J. Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, 

Warszawa 1995.  
7. M. Bolińska, Na papierze i w eterze (o wystąpieniach publicznych 

również dla dziennikarzy), Kraków 2006.  
8. S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.  
9. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa (kilka wydań).  
10. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.  
11. S. Hamlin, Jak mówić, żeby nas słuchali, Warszawa 1997.  
12. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie 

i komunikowaniu, Warszawa 2000.  
13. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 

2000.  
14. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, 

Kraków 1973.  
15. A.Stefaniak, Erystyka prawnicza w procesie cywilnym, Lublin 1984.  
16. T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Gdańsk 

1998.  
17. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.  
18. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, 

Warszawa 2004.  
19. M. Korolko, Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, 

erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.  
20. M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Bielsko-Biała 

2005.  
21. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006. 
22. J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.  
23. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 

2001. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

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

II rok 
Specjalność do wyboru – edukacja medialna i dziennikarska 
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28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym  

 
 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 
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II rok 
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SPECJALNOŚĆ DO WYBORU – NAUCZYCIELSKA 
22. PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE DO NAUCZANIA 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 Przygotowanie psychologiczne do nauczania w szkole podstawowej 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 05.8 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 30 
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 podstawowa wiedza z psychologii 

18 Efekty kształcenia 

Student:   zna specyfikę wiedzy i praktyki psychologicznej (FP1P_W21, 
FP1P_W22);  posiada elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju biologicznego oraz 
rozwoju poznawczego, rozwoju społeczno-moralnego, 
emocjonalnego i osobowościowego w okresie przedszkolnym 
i późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny) (FP1P_W22);  zna problemy wychowawcze oraz zagrożenia występujące 
w omawianym okresie rozwojowym. Dostrzega związki tych 
procesów ze zmianami w otaczającym środowisku społecznym 
(FP1P_W19, FP1P_W22);  posiada umiejętności psychologiczne konieczne w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Zakład Filologii Polskiej 
Sylabus 

Kierunek: filologia polska  
Studia pierwszego stopnia 

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

II rok 
Specjalność do wyboru – nauczycielska 
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(FP1P_U05);   potrafi samodzielnie zaplanować realizację zadań edukacyjnych 
(FP1P_U07);  ma umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji wychowanka oraz 
optymalnego interpretowania jego zachowania (FP1P_U08);  posiada umiejętność doboru odpowiednich form reagowania na 
zachowanie jednostki lub grupy oraz skuteczniejszego 
rozwiązywania powstałych problemów i konfliktów (FP1P_U09, 
FP1P_U13);  rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej wiedzy, 
szukania nowych rozwiązań pozwalających na ukształtowanie 
właściwej relacji z wychowankami i prawidłowe identyfikowanie 
występujących problemów (FP1P_K03, FP1P_K04);  monitoruje swe zachowanie, aby doskonalić funkcjonowanie 
w grupie społecznej (FP1P_K05);  jest gotowy do aktywnego podejmowania zadań zawodowych 
podczas praktyki szkolnej (FP1P_K10). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 pokaz multimedialny;   elementy ćwiczeń warsztatowych;   panele dyskusyjne;  prezentacje przygotowane przez studentów. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 odpowiedzi ustne studentów na zajęciach;  prezentacja na wybrany temat;  kolokwium zaliczeniowe w formie ustnej i pisemnej;  egzamin ustny (trzy pytania w zestawie);  kryteria: poprawność wykonania zadań, wykazanie się wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami; 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 3;  egzamin ustny po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną na podstawie wyniku kolokwium zaliczeniowego, 

oceny prezentacji i odpowiedzi;   pozytywny wynik egzaminu po trzecim semestrze obejmującego 
także treści kursu podstawowego z psychologii (z semestru 
drugiego). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Podstawowe informacje na temat przebiegu i dynamiki rozwoju 
psychicznego w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

Basic information about the course and dynamics of mental development 
during pre-school and junior school age period. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Charakterystyka rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym. 
Późne dzieciństwo – zmiany rozwojowe. 
Dojrzałość szkolna dziecka i sposoby jej diagnozowania. 
Podstawowe formy aktywności dziecka w późnym dzieciństwie. 
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna. 
Rozwój procesów poznawczych. 
Funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej. Problemy adaptacji 
środowiskowej. 
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II rok 
Specjalność do wyboru – nauczycielska 
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Rozwój emocjonalny. Dzieci nadpobudliwe. Agresja w środowisku 
dziecięcym. 
Rozwój społeczny. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
Relacje dziecka z rodziną. Specyficzne problemy dla tego okresu. 
Jak motywować dzieci do nauki? 
Kształtowanie się sylwetki osobowościowej. 
Komunikowanie się z dziećmi. 
Kierowanie klasą szkolną. Kształtowanie klimatu wychowawczego 
i autorytetu nauczyciela. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
1. Psychologia rozwoju człowieka, pod red. J. Trempały, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
2. Schaffer R.H., Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 
3. Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
4. Rumpf J., Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do lat 

13, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
Literatura uzupełniająca 
1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 
2. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia 

wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 
3. Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo 

Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000. 
4. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań 1998. 
5. Psychologia rozwoju człowieka, pod red. B. Harwas-Napierały, 

J. Trempały, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 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 

II rok 
Specjalność do wyboru – nauczycielska 
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23. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA 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 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole 

podstawowej 
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 05.0 
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin 30 
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 wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej 

18 Efekty kształcenia 

Student:  ma uporządkowaną wiedzę pedagogiczną w obszarze edukacji 
wczesnoszkolnej (FP1P_W21, FP1P_W22);  zna cele i specyfikę pracy w środowisku edukacyjnym szkoły 
podstawowej (FP1P_W19);  posiada umiejętności do pracy wychowawczej z dziećmi na I i II 
etapie edukacyjnym (FP1P_U05);  potrafi analizować i oceniać przydatność metod 
wychowawczych koniecznych do pracy z uczniami w szkole 
podstawowej (FP1P_U09, FP1P_U13);  potrafi określić zadania i cele własnych działań edukacyjnych 
(FP1P_K07);  potrafi kierować grupą uczniów, rozumiejąc specyfikę i role 
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grupowe (FP1P_K05). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 praca w grupach;   dyskusja panelowa;   przygotowanie referatów;   metody aktywizujące nauczania. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

 referat/prezentacja na wybrany temat;  praca własna studenta (opracowanie materiałów);  pisemne kolokwium obejmujące tematykę zajęć;  egzamin ustny;  kryteria: poprawność wykonania zadań, wykazanie się wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami; 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 3;  egzamin ustny po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:  obecność na zajęciach;  prezentacja opracowanych materiałów;  pozytywny wynik pisemnego kolokwium zaliczeniowego;  pozytywny wynik końcowego ustnego egzaminu końcowego, 

obejmującego także treści kursu podstawowego z pedagogiki 
(z semestru drugiego). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscyplina 
pedagogiki (cele, zadania). 
Uczeń szkoły podstawowej – charakterystyka rozwojowa. Specyfika 
rozwojowa ucznia szkoły podstawowej – biopsychiczne podstawy 
rozwoju dziecka w okresie 6-12 lat. 
Progi edukacyjne. Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole. 
Dojrzałość szkolna, diagnozowanie. 
Umiejętności społeczne i relacje interpersonalne uczniów 
wczesnoszkolnych.  
Konflikty w szkole i sytuacje problemowe w klasie.  
Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci w klasach 
wczesnoszkolnych. 
Sytuacja rodzinna ucznia. 
Specyfika pracy nauczyciela wczesnej edukacji. 

23 Contents of the study programme 
(short version) 

Pre-school and junior-school education as a sub-discipline of 
pedagogics (goals, tasks). 
Primary school pupil – developmental characteristic. Developmental 
specifics of primary school pupil – biological and mental base of 
child development within 6–12 years of age. 
Educational thresholds. Adaptation of a child at kindergarten and 
school. 
School maturity, diagnosing. 
Social skills and interpersonal relations of junior-school pupils. 
Conflicts at school and problem situations in classroom. 
Diagnosing and educational therapy of children in junior-school 
classes. 
Family situation of a pupil. 
Work specification of the early-education teacher. (tłum. DWZZ) 
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24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Poznawanie ucznia szkoły podstawowej. 
Umiejętności społeczne dziecka w szkole podstawowej. 
Relacje interpersonalne w grupie rówieśniczej (przyjaźnie, 
współpraca). Kontakty społeczne ucznia, grupa rówieśnicza. Pozycja 
społeczna ucznia w grupie rówieśniczej. 
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. 
Miejsce i wartość zabawy w procesie edukacyjnym dzieci w szkole 
podstawowej. 
Zaburzenia zachowania u uczniów klas wczesnoszkolnych. 
Patologia zachowań u uczniów szkół podstawowych. 
Relacja nauczyciel – uczeń w szkole podstawowej. 
Sytuacja rodzinna ucznia – sposób rozpoznawania problemów. 
Specyfika pracy nauczyciela wczesnej edukacji. 
Model nauczania całościowego; założenia i dylematy. 
Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela w szkole 
podstawowej. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura 
1. Izdebski Z., Kowalewska A., Woynarowska B., Biomedyczne 

podstawy kształcenia i wychowania, PWN, Warszawa 2010. 
2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006. 
3. Klus-Stańska D., Szczepska-Pustakowska M., Pedagogika 

wczesnoszkolna, Oficyna Wygawnicza Łośgraf, Warszawa 
2012. 

4. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. 
Materiały metodyczne, Kraków 2011. 

5. Petlak E., Klimat szkoły. Klimat klasy, Warszawa 2007. 
6. Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1-2, Warszawa 2008. 

26 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 
obszarów kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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24. PODSTAWY DYDAKTYKI 
 

 
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 dydaktyki  
4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  
5 Kod Erasmusa 05.1 
6 Punkty ECTS 3 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3 

10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin 30 
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);  ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań edukacyjnych oraz 
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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 świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji (FP1P_K01);  rozumie potrzebę rozwoju osobistego nauczyciela (FP1P_K03);  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  prezentacja multimedialna;  wykład. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia 

Kryteria oceny efektów kształcenia:   wymagania na poszczególne oceny przedstawione studentowi na 
początku roku akademickiego. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 
Warunki zaliczenia:   pozytywny wynik pisemnego zaliczenia. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Treści kształcenia zgodne ze standardami kształcenia 
przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. 

23 Contents of the study programme (short 
version) 

The content of education is compatible with education standards 
preparing to the practice of teacher's profession. (tłum. DWZZ) 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Miejsce przedmiotu – język polski na II etapie edukacyjnym. 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego na drugim etapie 
edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu, 
formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. Program 
nauczania, rozkład materiału, projektowanie procesu kształcenia. 
Specyfika i prawidłowości uczenia się na drugim etapie edukacyjnym. 
Style poznawcze i strategie uczenia się a style nauczania. 
Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania 
przedmiotu. Rola i autorytet nauczyciela na drugim etapie 
edukacyjnym. Interakcje ucznia i nauczyciela w toku lekcji. 
Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów, kierowanie pracą 
uczniów, współpraca nauczyciela z rodzicami i środowiskiem. Lekcja, 
struktura, typy i modele. Metody i zasady nauczania. Formy pracy. 
Środki dydaktyczne i ich dobór i wykorzystanie. Technologia 
informacyjna w pracy nauczyciela. Kontrola i ocena efektów 
nauczania. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień 
uczniów. Trudności w uczeniu się. Sytuacje wychowawcze w toku 
nauczania przedmiotowego. Warsztat pracy nauczyciela. 
Rozplanowanie i wykorzystanie czasu lekcji. Analiza oraz ocena 
własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kształtowanie u uczniów 
pozytywnego stosunku do nauki. 

25 Literatura podstawowa i uzupełniająca Literatura podstawowa 
1. Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 
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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. Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2006. 

7. Książek-Szczepanikowa A., Od obrazka do wideoklipu. Integracja 
tekstowa w kształceniu literackim na poziomie podstawowym, 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1999. 

8. Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka – Pomiar – Ewaluacja, 
red. B. Myrdzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002. 

9. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do 
ćwiczeń z metodyki języka polskiego, pod red. B. Myrdzik, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. 

10. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, 
red. A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004. 

11. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. 
A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004. 

12. Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2007. 

13. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus- 
-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012. 

14. Uryga Z., Godziny polskiego, PWN, Warszawa–Kraków 1996. 
15. Wantuch W., Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, 

Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2005. 
16. Wantuch W., Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i rzeczy, 

Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006. 
17. Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, 

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008. 
18. Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym 

w gimnazjach i liceach, pod red. Z. Urygi, R. Jedlińskiego, 
M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2007. 

19. Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, 
kultury, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Wydawnictwo 
Naukowe AP, Kraków 1999. 

20. 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 uzupełniająca 
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. 
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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 
Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus- 
-Sitarz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 
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25. METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA 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 II 
9 Semestr 4 
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);  ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań edukacyjnych oraz 
o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb (FP1P_W22); 
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 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 4;  egzamin praktyczny „nauczycielski” po semestrze 5. 
Warunki zaliczenia ćwiczeń w semestrze 4:  
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 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 Contents of the study programme (short 
version) 

Polish at IInd  stage of education. Subjectivity and plenipotence of a 
pupil. The role of Polish teacher at IInd stage of education, teacher's 
authority. Teacher's cooperation. Polish language lesson. Methods and 
principles of teaching of Polish. Forms of work. Control and evaluation 
of effects of pupil's work. Detection and developing of predispositions 
and talents of pupils. Adjusting educational activities to the needs and 
possibilities of a pupil. Difficulties in learning. Educative situations 
during Polish language teaching. Efficiency of teaching. Forming the 
positive attitude towards learning in pupils. (tłum. DWZZ) 

24 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. 
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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. 
 
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. 

25 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-pedagogicz-
ne 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. 
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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. 

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 uzupełniająca 
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. 
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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 
Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009. 

26 
Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 
przedmiotu do obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

27 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

29 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 
charakterze praktycznym 

 



 

 


