
S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Dziedzictwo kulturowe i językowe regionu 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 2 1 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Prowadzący prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę o 
kulturze 

FP2_W01 
esej 

wywiad 
prezentacja multimedialna 

2. 
ma uporzadkowaną, poglebioną wiedzę o wspólczesnej 
polszczyźnie i jej odmianach 

FP2_W08 
esej 

wywiad 
prezentacja multimedialna 

3. 
ma pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu kultury 
zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze 
działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
esej 

wywiad 
prezentacja multimedialna 

4. 
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o wiedzę o instytucjach 
związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej 

FP2_W11 
esej 

wywiad 
prezentacja multimedialna 

5. 
potrafi prowadzić badania społeczne do diagnozowania potrzeb 
uczestników kultury 

FP2_U03 
esej 

wywiad 
prezentacja multimedialna 

6. 
przejawia postawę odpowiedzialności za zachowanie 
narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego 

FP2_K04 
esej 

wywiad 
prezentacja multimedialna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 



wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną;  
prezentacje studentów;  
praca w terenie. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

aktywny udział w zajęciach,  
zredagowanie prac pisemnych (esej, wywiad na wybrane tematy) połączonych z prezentacją multimedialną  

Warunki zaliczenia 

systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach;  
pozytywne oceny z prac pisemnych i prezentacji multimedialnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi regionalizmu i regionu ze szczególnym uwzględnieniem 
wielokulturowości w tradycji i współcześnie. 

Contents of the study programme (short version) 

Selected issues concerning regionalism and the region with particular emphasis on multiculturalism in tradition and today. 

Treści programowe (pełny opis) 

Pojęcia, definicje i historia: region, regionalizm. 
Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Euroregiony. 
Małopolska. Problemy, sprawy, ludzie. 
Tarnów, miasto wielu kultur w przeszłości i obecnie. 
Rody tarnowskie. 
Społeczność żydowska w pamięci miasta. 
Kultura i sztuka w regionie 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
E. Chudziński, Regionalizm. Idea-ludzie-instytucje, Warszawa 2013.  
Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010. 
Euroregiony w granicach Polski, ,,Eurologistics" 4/2002, s. 49-54.  
K. Handke (red.), Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1993. 
R. Kowalczyk, Pojęcie regionalizmu. Pojęcie regionu, [w:] Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce, Opole 2013, s. 51-
149. 
J. Damrosz, Ojczyzna i jej regiony, Płock-Warszawa 2007.  
J. Okoniowa, Regionalizm dzisiaj i jego konsekwencje dla słowników, czyli o społecznych oczekiwaniach wobec 
leksykografii, [w:] Gwary dziś.2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, red. J. Sierociuk, Poznań 2003, s. 141-146. 
 
Literatura uzupełniająca 
E. Chudziński, Regionalizm: idea, realizacje, instytucje, Warszawa 2010, s. 7-14. 
Europa regionów, red. M. Gołaś, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011. 
J. Kolbuszewski, Literackie oblicza regionalizmu, [w:] Regionalizm – Regiony – Podhale. Materiały z sesji naukowej, red. J. 
M. Roszkowski, Zakopane 1995, s. 7-22. 
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000. 
R. Sulima, Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 1985. 
Współpraca transgraniczna. Euroregiony, red. R. Żelichowski, Warszawa 2016.  
https://malopolska.szlaki.pttk.pl/ 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 
konsultacje z prowadzącym, konsultacje online (8 godz.) 

17 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń, zredagowanie prac pisemnych (eseju, wywiadu) i prezentacji 
multimedialnej 

30 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
3 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.) 0,7 



Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Etyka i estetyka słowa 

Course / group of courses Ethics and aesthetics of the word 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę z 
zakresu pragmalingwistyki i kultury języka 

FP2_W01 
referat 

wypowiedź ustna 

2. 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z 
wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy  

FP2_U01 
FP2_U04 

referat 
wypowiedź ustna 

3. 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
regułami badawczymi i pojęciami właściwymi dla 
językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury w typowych sytuacjach zawodowych  

FP2_U02 
referat 

wypowiedź ustna 

4. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
referat 

wypowiedź ustna 

5. dostrzega etyczny wymiar komunikacji językowej FP2_K03 wypowiedź ustna 

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Konwersacja, referaty, prace pisemne i ustne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

przygotowanie i samodzielne zreferowanie jednej pozycji z załączonej literatury z własną egzemplifikacją;  
wystąpienie ustne (5-10 min) dotyczące wybranego problemu etyki słowa i zarazem określonej dziedziny (pracy zawodowej 
czy zainteresowań studenta). 
Kryteria oceny: kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej, studia II stopnia, obowiązującymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

ocena wypowiedzi studenta obejmująca: 
1. zreferowanie jednej pozycji z załączonej literatury z własną egzemplifikacją;   
2. wystąpienie ustne (5-10 min.) dotyczące wybranego problemu etyki słowa. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z szeroko zarysowaną problematyką etyki i estetyki słowa w komunikacji 
językowej. 

Contents of the study programme (short version) 

The purpose of the exercise is to familiarize students with the broadly outlined issues of ethics and aesthetics of words in 
linguistic communication. 

Treści programowe (pełny opis) 

Powstanie i rozwój oraz rozumienie pojęcia „etyka słowa”. System języka, kultura języka a etyka słowa w obiegu 
dydaktycznym i społecznym. 
Zagrożenia etyki słowa; tzw. „mowa nienawiści”, wulgaryzacja i agresja języka, m.in. w Internecie i języku polityków. 
Kanon wartości (godność człowieka, prawo do wolności, solidarność i braterstwo) przyjętych i uznawanych w społeczności i 
kulturze mówiących – podstawowy warunek etyki mowy i dyskursu. 
Językowy obraz wartości i językowy obraz mówienia. 
Skodyfikowane zasady językowego współdziałania: 
a) sfera interakcyjna;  
b) poznawcza – odróżnianie kryteriów prawdy / fałszu od różnych form gier językowych typu: żarty, postulaty, hipotezy itp.; 
c) sfera formalno-językowa.  
Wzory „dobrego komunikatora”: mistrzowie polskiej mowy – wybrani poeci, pisarze, publicyści, dziennikarze, „odnowiciel 
polskiej mowy” – Jan Paweł II. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
Bartmiński J., Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, [w:] Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, 
Warszawa 2012, s. 32-48. 
Bartmiński J., Wartości i ich profile medialne, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. 
Poprawa, Wrocław 2008, s. 23-29. 
Bartmiński J., Cóż to jest prawda? [w:] Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. 
Nowosad-Bakalarczyk, S. Wasiuta, Lublin 2014, s. 84-93. 
Bartmiński J., Miejsce wartości w językowym obrazie świata, [w:] Język w kręgu wartości, red. J. Bartmiński, Lublin 2003, s. 
59-86.  
Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.  (Rozdział 3. Ku drugiemu człowiekowi, s. 47-66; 
Roz. 4. Nieetyczne zabiegi o charakterze redukującym, s. 67-87; Roz. 5. Działania językowe naruszające zasadę 
poszanowania suwerenności  człowieka, s.88-113; Roz. 6. Strategia walki za pomocą słowa, s. 114-132). 
Cygal-Krupa Z. Etyka słowa we współczesnych badaniach językowych, [w:] Świat słów. Jedność w różności, red. M. 
Pachowicz, K. Choińska, Tarnów 2017, s. 261-269. 
Czyżewski H., „Język wrogości” oraz spór o III i IV RP w perspektywie analizy dyskursu publicznego, [w:] Język IV 
Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska, Lublin 2010, s. 47-67. 
Grice P., Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, Warszawa 1980, s. 91-114. 
Jadacka H., Markowski A., Hasła problemowe, [w:] Słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999: 
Estetyka słowa, Etyka słowa, s. 1635-1637; Formy grzecznościowe, s. 1639-1642; Szyk wyrazów  w zdaniu, s. 1776-1780. 
Jakie wartości współtworzą „duszę” Europy u progu XXI wieku?, „Etnolingwistyka.” 2011, t.23, s. 15-43. 
Karwatowska M., Językowy obraz kłamstwa, [w:]  Język w kręgu wartości, Lublin 2003, s. 319. 
Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003. 
Krzyżanowski P., Manipulacja w języku. Manipulacja w tekście, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, 
Lublin 2004, s. 277-282. 
Marcjanik M., Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 281-291. 
Puzynina J., Etyka mowy – istotny element kultury słowa, s.35-47; Słowo manipulacja w języku polskim, s. 67-84, [w:] J. 
Puzynina, Kultura słowa, Pruszków 2011, 
Puzynina J., Pajdzińska A., Etyka słowa, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995, 
red. J. Miodek, Wrocław 1996, s. 35-45. 
Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009. 
Szkołut T., Dyskurs o etosie inteligencji polskiej w epoce transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
inteligencji humanistycznej XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska i A. Siwiec, Chełm 2010, s. 145-158. 
 
Literatura uzupełniająca: 



Bartoś T., Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warszawa 2008. 
Maćkiewicz J., Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku. Gdańsk 1999. 
Zaron Z., Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. (Kochaj bliźniego swego), Wrocław 1985.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 
konsultacje z prowadzącym, konsultacje online (14 godz.) 

32 

Przygotowanie do ćwiczeń (obejmujące m.in. wypowiedź ustną, udział w dyskusji) 10 

Przygotowanie do kolokwium 4 

Indywidualna praca własna studenta, zapoznanie się z literatura przedmiotową  4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Literatura do XIX wieku i jej konteksty 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 18 2 1 zaliczenie/egzamin  

ĆP 18 4 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator  

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 



ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną, pogłębioną i sfunkcjonalizowaną wiedzę o 
literaturze polskiej w ujęciu historycznym (od początków do 
wieku XIX włącznie) w jej związkach z literaturą i kulturą 
powszechną i potrafi korzystać z tej wiedzy praktycznie, w 
zależności od potrzeb 

FP2_W01 

egzamin 
dyskusja 

wypowiedź ustna  
referat 

aktywność na zajęciach 
praca pisemna 

2. 
zna wielorakie konteksty interpretacyjne, literackie i 
pozaliterackie, i rozumie rolę ich wykorzystania we współczesnej 
recepcji literatury dawnej polskiej i europejskiej 

FP2_W05 

egzamin 
dyskusja 

wypowiedź ustna 
referat 

aktywność na zajęciach 
praca pisemna 

3. 
potrafi syntetycznie i krytycznie ujmować wybrane zagadnienia 
należące do tradycji kultury polskiej i europejskiej 

FP2_U04 

egzamin 
referat 

praca pisemna 
wypowiedź ustna 

dyskusja 

4. 
stosuje dobre praktyki właściwe podejmowanej aktywności, 
przestrzegając reguł prawa autorskiego 

FP2_U09 
referat 

praca pisemna 

5. 
jest otwarty na nowe idee i gotowy do poszukiwania rozwiązań 
na podstawie dostępnych danych i argumentów 

FP2_K01 

wypowiedź ustna 
dyskusja 

rozmowa nieformalna 
referat 

praca pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, materiał audiowizualny, pokaz, 
prezentacja, praca z tekstem, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów (samokształcenie) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: egzamin ustny (obejmujący materiał z wykładu, tekstów zaleconych do lektury oraz wskazanych podręczników) – 
pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń, ocena aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji, wypowiedzi 
ustnych, referatu (kryteria: zawartość merytoryczna, wykorzystanie literatury przedmiotowej) oraz pracy pisemnej (kryteria: 
zgodność z omówionymi wcześniej wyznacznikami formalno-tematycznymi, sposób wykorzystania polecanej literatury 
przedmiotu). 
Umiejętności: egzamin ustny (obejmujący materiał z wykładu, tekstów zaleconych do lektury oraz wskazanych 
podręczników) – pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń, ocena udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnych, 
referatu (kryteria: zawartość merytoryczna, sprawność retoryczna, wykorzystanie literatury przedmiotowej) oraz pracy 
pisemnej (kryteria: zgodność z omówionymi wcześniej wyznacznikami formalno-tematycznymi, sprawność retoryczna oraz 
sposób wykorzystania polecanej literatury przedmiotu). 
Kompetencje: ocena udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnych, referatu (kryteria: zawartość merytoryczna, wykorzystanie 
literatury przedmiotowej, stopień refleksyjności) oraz pracy pisemnej (kryteria: zawartość merytoryczna, wykorzystanie 
literatury przedmiotowej, stopień refleksyjności), rozmowa nieformalna (kryterium: stopień refleksyjności). 
Ogólne kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, przygotowanie referatu, napisanie pracy pisemnej zgodnie z omówionymi 
wcześniej wyznacznikami formalno-tematycznymi, pozytywne zdanie egzaminu 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wybrane problemy, tematy. idee i motywy literatury XIX wieku oraz jej najbliższe konteksty (kulturowe, historyczne, 
społeczne, filozoficzne i literackie) z perspektywy współczesnej kultury i zróżnicowanych metodologii badań literaturo- i 
kulturoznawczych. 

Contents of the study programme (short version) 



Selected problems, topics. ideas and motifs of literature over the centuries (12th-19th cc.) in historical contexts (cultural, 
social, philosophical and literary) from the perspective of contemporary culture and diverse methodologies of literary and 
cultural studies. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Pojęcie i funkcja określenia „literatura polska” w kontekście europejskim. Model historyczny i przestrzenny. 
2. Pojęcie tradycji antycznej (klasycznej). 
3. Antyczna i współczesna retoryka jako sztuka wypowiedzi prozą. 
4. Pojęcie tradycji biblijnej. Biblijny obraz człowieka, świata i historii.  
5. Pojęcie tradycji chrześcijańskiej, jej wyznaczniki i aktualne składniki kultury. Znaczenie tekstów liturgicznych. 
6. Programy kultury narodowej. Imperatyw zachowawczy, przełom nacjonalistyczny, rewolucja nowoczesności. Polskie 
wzory kultury. 
7. W stronę geopoetyki. Literatura jako wydarzenie geograficzne. Praktyki podróżowania a literatura. Mapy literackie. 
Topografie historii. Polifonie pamięci. Konteksty regionalności. Podróże lekturowe. 
8. Wokół estetyki artystów. Poeta – pisarz – autor – artysta – stan umysłu. Refleksja o doświadczeniu artystycznym. 
9. Narracje sekularyzacyjne. Doświadczenie wiary – doświadczenie niewiary. Śmierć Boga i utrata wiary. Alternatywne 
wzorce religijności. 
10. Narracje heterologiczne. Patriarchat i inność. Odmieńcy. Kultura kolonialna. Etnocentryczność. 
11. W kręgu somatopoetyki. Kategoria cielesności w XIX-wiecznym dyskursie kulturowym. „Ciało interpretujące – ciało 
interpretowane”. Wyglądy, gesty i afekty. Sensualny wymiar doświadczenia. Konsumpcjonizm. 
12. Kultura wizualności. Wzrokocentryczność. Malarskość i pejzażowość. „Widzieć niewidzialne”. „Prawo do patrzenia”.  
13. Mityzacje, mitografie i fantazmaty. 
14. Tragizm i komizm. Patos i śmiech. Modele ekspresji emocjonalnej. Dyskursy uczuć i dyskursy o uczuciach. 
15. Dawność i dziewiętnastowieczność – reaktywacja. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura 
Podręczniki: 
T. Michałowska, Średniowiecze (dowolne wydanie). 
J. Ziomek, Renesans( dowolne wydanie). 
Cz. Hernas, Barok (dowolne wydanie). 
M. Klimowicz, Oświecenie (dowolne wydanie). 
R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm (dowolne wydanie). 
H. Markiewicz, Pozytywizm (dowolne wydanie). 
A. Hutnikiewicz, Młoda Polska (dowolne wydanie). 
M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski (dowolne wydanie). 
+ wybór tekstów z literatury do końca XIX wieku oraz wybór opracowań (12 tekstów z listy poniżej – w uzgodnieniu z 
prowadzącym): 
Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, pod red. R. Krzywego, Warszawa 2008 (wybór). 
P. Augustyniak Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła. Studium o „Wyzwoleniu”, Kraków 2019 (wybór). 
J. Axer, „Latinitas” jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, [w:] Tradycje antyczne w kulturze europejskiej. Perspektywa 
polska, pod red. J. Axera, Warszawa 1995, s. 71-81. 
J. Axer, Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji, „Pamiętnik Literacki” 
1984, z. 2, s. 207-216. 
J. Bachórz, Rumieńce nie tylko Stanisława Wokulskiego, [w:] tegoż, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o 
powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010, s. 117-132. 
A. Bagłajewski, Geografia wyobrażona Wincentego Pola (wokół „Pieśni o ziemi naszej”), „Ruch Literacki” 2018, z. 4, s. 373-
390. 
R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. M. Bieńczyk, wydanie dowolne (wybór). 
M. Bednarczyk, Wyrazić niewyrażalne – o emocjonalności tekstów pasyjnych, [w:] Emocje, ekspresja, poetyka – przegląd 
zagadnień, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2013, s. 63-77. 
M. Bogacki, „Wżywanie się” w przeszłość – odtwórstwo historyczne a nauka, [w:] Recepcja kultury średniowiecznej w 
humanistyce, pod red. K. Obremskiego i J. Wenty, Toruń 2010, s. 153-196. 
P. Bohuszewicz, Ciało jako metafora Rzeczypospolitej. Analiza semiotyczna „Obrazu szlachcica polskiego” Wacława 
Kunickiego, [w:] Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki, pod red. K. Obremskiego, Toruń 2008, s. 
93-109. 
P. Bohuszewicz, Zwierzę czy człowiek? Brak obrazu. Przyczynek do historii potworności, [w:] Literatura dawna a 
współczesna humanistyka, pod red. K. Obremskiego, Toruń 2010, s. 83-102. 
K. Bondos, Emocje – ekspresja – poetyka w odach napoleońskich Kajetana Koźmiana, [w:] Emocje, ekspresja, poetyka – 
przegląd zagadnień, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2013,s. 85-97. 
G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996 (wybór). 
A. Borowski, Monstra oswojone, czyli o staropolskiej teratologii literackiej, [w:] Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace 
ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2006, s. 
40-45. 
M. Bracka, Męskość a etniczność w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, [w:] Sienkiewicz. Nowa odsłona, pod red. G. 
Borkowskiej, R. Kotowskiego, Anny Kurskiej, Kielce 2018, s. 51-63. 
T. Bujnicki, Pogranicze etniczne i kulturowe w „powieściach chłopskich” Elizy Orzeszkowej („Niziny” – „Dziurdziowie” – 
„Cham”), [w:] Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 9-35. 
A. Chałupnik, Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczaniu ciała, Warszawa 2004 (wybór). 
M. Chołody, Ciało – dusza – duch. Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim (fragmenty), Poznań 2011 (wybór). 
A. Chomiuk, Sienkiewicz w Paryżu – Paryż Sienkiewicza, [w:] Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, pod red. E. 
Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2015, s. 373-394. 
A. Czabanowska-Wróbel, Młodopolski heroizm – fantazmaty męskości, [w:] tejże, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, 
Kraków 2013, s. 181-193. 
N. Czechowski, Odtwórstwo historyczne jako poznawanie kultury dawnej, [w:] Recepcja kultury średniowiecznej w 



humanistyce, pod red. K. Obremskiego i J. Wenty, Toruń 2010, s. 147-151. 
A. Dauksza, Kobiety na drodze. Doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2013 
(wybór). 
H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996 (wybór). 
H. Dziechcińska, Literatura a zabawa. Z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce, Warszawa 1981 (wybór). 
H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski, Warszawa 1987 (wybór). 
A. Filipiak, Miłość i strach: o języku erotycznym „mizogina do potęgi n” (Wacław Wolski), [w:] Emocje, ekspresja, poetyka – 
przegląd zagadnień, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2013, s. 143-154. 
K. Fiołek, Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski, Kraków 2010 (wybór). 
W. Forajter, Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014 (wybór). 
W. Gutowski, Mit. Eros. Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999 (wybór). 
W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997 (wybór). 
W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001 (wybór). 
M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006 (wybór). 
M. Janion, Prace wybrane, t. 1: Gorączka romantyczna, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000, t. 3: Zło i 
fantazmaty, t. 4: Romantyzm i jego media, Kraków 2001 (wybór). 
A. Jasielska, Reprezentacja współczesnych modeli emocji w dziełach sztuki, „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 205-221. 
M. Jasińska, O dramacie liturgicznym Scholi Teatru „Węgajty” w perspektywie antropologicznej i performatycznej, [w:] 
Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, pod red. K. Obremskiego i J. Wenty, Toruń 2010, s. 91-102. 
M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003 (wybór). 
E. Kącka, Staś Tarkowski wśród talibów, [w:] Sienkiewicz. Nowa odsłona, pod red. G. Borkowskiej, R. Kotowskiego, Anny 
Kurskiej, Kielce 2018, s. 65-71. 
A. Kijak, Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie Wacława Sieroszewskiego, Kraków 2010 (wybór). 
A. Klęczar, W najmniej oczekiwanych miejscach. Klika słów o antyku i kulturze popularnej, „Dekada Literacka” 2001, nr 11-
12, s. 58-63. 
T. Kłak, Z perspektywy Nałęczowa, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J.A. Malik, E. 
Paczoska, Lublin 2003, s. 725-743. 
K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999 (wybór). 
K. Kłosińska, Fantazmaty. Grabiński – Prus – Zapolska, Katowice 2004 (wybór). 
Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu, pod red. M. Piechoty, M. Kalarus, O. Kalarusa, Katowice 2016 (wybór). 
K. Konczewska, Eliza Orzeszkowa a Grodzieńszczyzna – studium pamięci, [w:] Sekrety Orzeszkowej, pod red. G. 
Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Warszawa 2012, s. 172-181. 
K. Kościewicz, Kamień i krew. Obraz miasta – świadka historii w poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Od poetyki 
przestrzeni do geopoetyki, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012, s. 271-291. 
J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980 (wybór). 
D. Kowalewska, Czarownica w literaturze polskiego oświecenia. Stereotyp i płeć, [w:] Na szlakach literatury… Prace 
literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz 
czterdziestopięciolecia pracy naukowej, Łódź 2016, s. 53-67. 
R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2010 (wybór). 
Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska, „Napis” 2008 (wybór). 
B. Kurządkowska, Sposoby utrwalania emocji towarzyszących podróży w świetle dokumentu osobistego, [w:] Emocje, 
ekspresja, poetyka – przegląd zagadnień, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2013, s. 193-204. 
N. Lemann, Humor w polskiej prozie do 1918 roku, [w:] Humor polski, pod red. D. Brzozowskiej i W. Chłopickiego, Kraków 
2014, s.15-38. 
T. Linkner, (Za)poznawanie Żeromskiego, Gdańsk 2017 (wybór). 
P. Małochleb, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej, 
Warszawa–Toruń 2014 (wybór). 
A. Mocyk, Chłopięta spodziwne” i inni. Nowelistyka Marii Konopnickiej wobec odmienności, [w:] Czytanie Konopnickiej, pod 
red. O. Płaszczewskiej, posł. opatrz. M. Stala, Kraków 2011, s. 109-123. 
A. Mocyk, Polskie relacje z podróży do Brazylii z lat 1864-1939 jako narracje heterologiczne, [w:] Inny w podróży, t. 1: 
Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków, Rzeszów 2017, s. 266-281. 
A. Mocyk, „To jest prawdziwa rewolucjonistka” – kobieta i Sprawa we „Wspomnieniach starego sympatyka” Andrzeja Struga, 
[w:] Andrzej Strug, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 165-174. 
R. Nawrocki, Opisani mitem, opętani mitem. Wyspiańskiego psychoanaliza narodu, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława 
Wyspiańskiego, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul, Kraków 2008, s. 149-156. 
J. Niedźwiedź, Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków 2019 (wybór). 
R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Toruń 2013 (wybór). 
P. Nyk, Obraz człowieka w Biblii. Elementy antropologii biblijnej, „Itinera Spiritualia” 2017, nr 1, s. 145-162. 
Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek–Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa 1996 (wybór). 
K. Obremski, Ksieni Teresa Chreptowiczówna i emancypacja. Zarys nietrafnej, chociaż metodologicznie pożytecznej 
hipotezy badawczej, [w:] Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki, pod red. K. Obremskiego, Toruń 
2008, s. 141-153. 
K. Obremski, „Szare kurki przy bażantach”? Męskie odstępstwa od układu patriarchalno-niewolniczego, [w:] Literatura dawna 
a współczesna humanistyka, pod red. K. Obremskiego, Toruń 2010, s. 263-282. 
K. Obremski, Wielowiekowa tradycja pochwały władcy: od poetów karolińskich do Kuby Wojewódzkiego, [w:] Recepcja 
kultury średniowiecznej w humanistyce, pod red. K. Obremskiego i J. Wenty, Toruń 2010, s. 129-145. 
P. Oczko, Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do „archeologii” gay studies w Polsce, 
„Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 32-50. 
Odmieńcy, wybór, oprac. i red. M. Janion i Z. Majchrowski, Gdańsk 1982 (wybór). 
A. Orłowska, Budzić czy usypiać? – dylemat etyczny entuzjastki. „Maina i Kościej” Narcyzy Żmichowskiej, [w:] Emocje, 
ekspresja, poetyka – przegląd zagadnień, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2013, s. 221-229. 
M. Ostrówka, Wizerunek zaścianka szlacheckiego u Elizy Orzeszkowej a jego kulturowy i językowy obraz współczesny, [w:] 
Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 37-50. 
E. Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004 (wybór). 
E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku, Warszawa 2010 (wybór). 
M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001 (wybór).  



Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011 (wybór). 
M. Popiel, O monumentalności uwag kilka, „Dekada Literacka” 2001, nr 11-12, s. 64-76. 
M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, wyd. 2, Kraków 2003 (wybór). 
M. Popiel, Retoryka zła w „Próchnie” Wacława Berenta, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 3, s. 3-34. 
M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, wyd. 2 rozszerz., Kraków 2008 (wybór). 
E. Prokop-Janiec, Przestrzeń, mapa, geografia kultury narodowej, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury 
polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 35-46. 
Przerabianie XIX wieku, pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011 (wybór). 
P. Reiss, „W bardzo słodkiej radości i przyjemności Bożej”. Antropologiczna postawa badacza w odkrywaniu literatury i 
kultury dawnej, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, pod red. K. Obremskiego, Toruń 2010, s. 37-82. 
Retoryka a tekst literacki, t. 1-2, pod red. M. Hanczakowskiego i J. Niedźwiedzia, Kraków 2003 (wybór). 
N. Rezmer-Mrówczyńska, Czy szata zdobi człowieka? Ciało i ubiór w literaturze polskiego Oświecenia, Kraków 2017 
(wybór). 
A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetyka i malarska kreacja pejzażu, Kraków 2003 (wybór). 
H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, tłum. A. Szurek, Kraków 2010 (wybór). 
S. Salmonowicz, Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling (1763-1809), oświecona emancypantka i romantyczna 
heroina. Próba charakterystyki, [w:] Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, 
pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2006, s. 362-368. 
Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do 
współczesności, red. W. Bolecki, Warszawa 2012, https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/263473 (wybór). 
E. Skorupa, Dotyk jako wyraz emocji. Pozytywistyczno-modernistyczne realizacje literackie, [w:] W kulturze dotyku? Dotyk i 
jego reprezentacje w tekstach kultury, Kraków 2016, s. 36-49. 
E. Skorupa, Twarze, emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków 2013 (wybór). 
D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013 (wybór). 
J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011 (wybór). 
M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994 (wybór). 
K. Stępnik, Rosja Orzeszkowej, [w:] Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 151-162. 
K. Szczuka, Słowacki i matkobójstwo, [w:] Słowacki współczesny, pod red. M. Troszyńskiego, Warszawa 1999, s. 170-188. 
I. Szczukowski, „Już o twej płci wiemy”. Kobieta i pożądanie w poezji Jana Andrzeja Morsztyna, [w:] Zderzenia. Literatura 
dawna a metody współczesnej humanistyki, pod red. K. Obremskiego, Toruń 2008, s. 129-139. 
W. Szulik, Z ducha komizmu… Teoria śmiechu Stanisława Brzozowskiego, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 3, s. 5-23. 
K. Szymborska, Historia kolonizacji. Dekolonizacja historii. „Historia chłopów polskich w zarysie” Aleksandra 
Świętochowskiego, [w:] Aleksander Świętochowski, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 231-241. 
J. Ścibek, Uwagi o roli porównania w werbalizacji stanów emocjonalnych bohaterów wybranych poematów Juliusza 
Słowackiego (na przykładzie uczuć negatywnych), [w:] Emocje, ekspresja, poetyka – przegląd zagadnień, pod red. D. 
Saniewskiej, Kraków 2013, s. 385-399. 
P. Śniedziewski, Melancholijne spojrzenie, Kraków 2011 (wybór). 
D. Śnieżko, Jak czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenie lektury, „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 43-54.  
D. Śnieżko, Jak pisało staropolskie ciało?, „Litteraria Copernicana” 2012, nr 1: Ciało w literaturze dawnych wieków, s. 32-45.  
D. Śnieżko, Mit i morał. Kobieta w renesansowej kronice uniwersalnej, [w:] Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i 
kulturze, pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej, Gdańsk 2010,s. 179-188. 
D. Śnieżko, Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory – warianty – zastosowania, Warszawa 1996 (wybór). 
G. Świtek, Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 64-82. 
Tabu i wstyd, „Napis” 2012 (wybór). 
J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993 (wybór). 
A. Tytkowska, Czar(ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie, Katowice 2007 (wybór). 
„W soczewce”. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, „Napis” 2014 (wybór). 
W. Walecki, „Gomolcom sepultum”. Jazłowiecka tablica upamiętnia Mikołaja Gomółkę, [w:] Literatura. Historia. Dziedzictwo. 
Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 
2006, s. 117-121. 
W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku, Szczecin 2010 
(wybór). 
M. Woźniewska-Działak, Pisarze XIX wieku o epoce staropolskiej w kontekście tożsamości narodowej. Mickiewicz – 
Kraszewski – Norwid, „Ruch Literacki” 2016, z. 4, s. 427-437. 
C. Zalewski, „Czas wyszedł z zawiasów”. Studia o Bolesławie Prusie i Elizie Orzeszkowej, Kraków 2012 (wybór). 
C. Zalewski, Monotonia odwiecznej namiętności. Mityczne konteksty „Pani Bovary”, „Ruch Literacki” 2004, z. 4/5, s. 421-436. 
C. Zalewski, Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej, Kraków 2005 
(wybór). 
C. Zalewski, Pragnienie, poznanie przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej, Kraków 2010, rozdz. 1: 
Obiektywny obraz. Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii, s. 5-43; rozdz. 2: Lalki, lustra, klepsydry. 
Motyw fotografii w polskiej prozie lat 1863-1939, s. 4-71. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + ćwiczenia praktyczne 

(18 godz.) + konsultacje z prowadzącym, konsultacje online i egzamin (26 godz.) 
62 

Przygotowanie do egzaminu 8 



Przygotowanie do ćwiczeń / indywidualna praca własna studenta (studiowanie udostępnionych 

materiałów, czytanie lektur) 
42 

Inne: napisanie pracy 24 

Inne: przygotowanie referatu 14 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (62 godz.) 2,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (120 godz.) 4,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Literatura XX i XXI wieku i jej konteksty 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 18 2 2 zaliczenie/egzamin  

ćwiczenia praktyczne 18 4 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator Prof. dr hab. Teresa Wilkoń 

Prowadzący Prof. dr hab. Teresa Wilkoń 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 



Lp
. 

Student, który zaliczył zajęcia 
zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna w pogłębionym stopniu teorię naukową, terminologię i 
metodę badawczą z zakresu literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, i potrafi je wykorzystać, pracując z tekstami 
cudzymi i tworząc teksty własne 

FP2_W02 
egzamin 

zaliczenie 

2. 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i 
sposobów w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne 
w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 

FP2_U01 
egzamin 
zaliczenie 

3. 

w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna i rozumie 
podstawowe koncepcje filozoficzne i estetyczne, ich założenia i 
wpływ na rozwój kultury, języka i literatury polskiej, i traktuje je 
jako kontekst do rozwiązania określonego problemu 
badawczego 

FP2_U03 
FP2_U04 

egzamin 
zaliczenie 

4. przestrzega zasad prawa autorskiego w tekstach własnych FP2_U09 
egzamin 

zaliczenie 

5. 
dbając o dorobek i tradycje zawodu uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości 

FP2_K04 
egzamin 

zaliczenie 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.  
Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne obejmujące analizę i interpretację polskich utworów i zjawisk literackich w różnorakich 
kontekstach: historycznych, społecznych, kulturowych i literackich, w tym także w kontekstach literatury europejskiej 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykład: egzamin pisemny i ustny obejmujący wypowiedzi na temat: 1. Najciekawsze pod względem artystycznym i ideowym 
zjawiska literackie oraz sylwetki pisarzy polskich i europejskich, ich wzajemne inspiracje i wpływy światopoglądowe; 2. Między 
nowatorstwem a tradycją – na przykładzie utworów poetyckich i prozatorskich w XX i w XXI w.  
Ćwiczenia: aktywność na ćwiczeniach, referaty ustne i prezentacje z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych 

 

Zaliczenie wszystkich form aktywności ustnej oraz zaliczenie pracy pisemnej (warunkiem zaliczenia semestralnej pracy 
pisemnej jest spełnienie wymogów pisemnych prac semestralnych i rocznych przynajmniej w 51%). 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykład: Wybrane problemy literatury XX i XXI wieku i jej konteksty (kulturowe, społeczne, filozoficzne i literackie). 
ćwiczenia: Praktyczna analiza i interpretacja zjawisk i utworów literackich w XX i w XXI w. i ich konteksty. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Nowatorstwo i tradycja w literaturze polskiej i europejskiej XX i XXI wieku. 

Najważniejsze nurty i tematy w literaturze polskiej i europejskiej w XX i w XXI wieku. 

Postmodernizm wyznacznikiem nowej epoki. „Kondycja ponowoczesna” Jeana-François Lyotarda. 

Neoawangardowe tendencje polskich i europejskich twórców nawiązujące do malarstwa i poezji pierwszej awangardy (T. 
Czyżewskiego, Braque`a, Picassa.)  

Kategoria pokolenia a Heglowska wizja historii w badaniach historycznoliterackich. 

Odkrywczość języka w poezji: B. Leśmian – Topielec, T. Karpowicz – Rozkład jazdy, W. Szymborska – Wszelki wypadek, T. 
Różewicz – List do ludożerców, M. Białoszewski – Mylne wzruszenia, H. Poświatowska – Oda do rąk. 
Konwencje narracyjne, w tym fabularne, występujące w dwu odmiennych wersjach: w tekstach literatury masowej i w utworach 
pisarzy wybitnych (Bruno Schulz, Jerzy Andrzejewski). 
Literatura kobieca, literatura feministyczna – zróżnicowanie pod względem formalnym i tematycznym. 

Krytyka literacka XX wieku. Tekst jako jedyne odniesienie. Strukturalizm i jego szkoły badawcze. 

Wizjoneryzm, intelektualne koncepcje filozoficzne, indywidualizm i odkrywczość we wszystkich sferach języka na przykładzie 
twórczości wybranych poetów i prozaików XX i XXI wieku.  
Filozofia katastrofizmu José Ortegi y Gasseta i Oswalda Spenglera w twórczości poetów: M. Jastruna, Cz. Miłosza, J. 
Zagórskiego, J. Czechowicza, W. Sebyły. 

O turpizmie i klasycyzmie (S. Grochowiak: Święty Szymon Słupnik, Menuet, Franz Kafka; J.M. Rymkiewicz: Na Różę, Na trupa 



(II). 

Nadrealizm, indywidualizm i niezależność w twórczości Czesława Miłosza – wpływy O.Miłosza, G. Apollinaire‘a, S. Malarmégo.  

Kreacjonizm w poezji (Julian Przyboś – Dachy; Z Tatr, A. Ważyk –- Samogłoski, B. Jasieński – "but w butonierce", W. 
Szymborska – Radość pisania). 

K.I .Gałczyński twórcą nowego wzoru liryki (groteska, rodzajowy realizm, baśniowa fantastyka). Reminiscencje literackie, 
plastyczne i muzyczne. 
O współczesności w liryce: Sofokles – Ernest Bryll. Obecność mitu w poezji współczesnej (Anna Kamieńska – Rozterka 
Kasandry). 
Inny świat G. Herlinga-Grudzińskiego, eseistyka Czesława Miłosza – nawiązania do twórczości poetów europejskich (André 
Malraux, Bertold Brecht, Karel Čapek, Rainer M. Rilke).  

Pamiętnik mówiony Aleksandra Wata i Archipelag Gułag Aleksandra Sołżenicyna filozoficzną refleksją o związkach utopii z 
przemocą.  

Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego i Rok 1984 George’a Orwella – literatura antytotalitarna. 

Wizje świata w dramatach Różewicza i Samuela Becketta. Eksperymentalna forma tekstów.  

Różewicz i Herbert – zróżnicowanie postaw i aksjologicznych wyborów.  

Tadeusz Nowak, Anna Kamieńska, Jerzy Harasymowicz, Jan Bolesław Ożóg, Stanisław Piętak (twórczość europejska – García 
Lorca) – tradycja, ludowość, nowatorstwo w poezji. Problematyka poezji w utworach dramatycznych. 

Wizjonersko-symboliczna poezja polska „pokolenia tragicznego” (K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego i in.) w dyskusji o 
konsekwencjach Spenglerowskiej teorii cyklicznego powrotu zjawisk historycznych. 

Nowatorstwo w dziedzinie technik narracyjnych: T. Różewicz (proza), Olga Tokarczuk (Prawiek i inne czasy, A. Camus 
(Dżuma), J.P.Sartre (Dramaty, Mur). 

Twórcy poezji nowoczesnej, etycznej i odpowiedzialnej: Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski – Eugenio Montale, Cezare 
Pavese. 

Niedookreślenia tekstów literackich (Podróż S. Dygata, Ulisses Joyce‘a). 

Odrzucenie pokoleniowej zasady programowości w sytuacji kształtowania się modelu literatury oryginalnej, indywidualnej i 
poszukującej: Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Bruno Schulz. 
Najciekawsze pod względem artystycznym i ideowym sylwetki pisarzy polskich i europejskich, ich wzajemne inspiracje i wpływy 
światopoglądowe. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 

- Adamowska J., Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, Kraków 2012. 
- Burzyńska A.,  Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. 
- Delaperrierre M., Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. A. Dziadek, Katowice 2004. 
- Dzieje literatur europejskich. Red. W. Floryan. T. 1. Warszawa 1979, T. 2, cz. 1 Warszawa 1982, T. 2, cz. 2 Warszawa 1983.  
- Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, t. 1-2, Warszawa 1991. 
- Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2, pod red. M. Cyzman i K. Szostakowskiej, Toruń2006. 
- Gawliński S., Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej, Kraków 2005. 
- Literatura świata. Encyklopedia PWN. Literatury narodowe, twórcy, dzieła, prądy i kierunki. Warszawa  2007. 

-  Grądziel-Wójcik J., Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku, Kraków 2016. 

- „Kartografowie dziwnych podróży". Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. i wstęp M. Wyka, Kraków 2004. 
- Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P., Literatura polska XX wieku, Poznań 2006. 
- Kisiel M., Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Katowice 2004. 
- Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006. 
- Na pograniczach literatury, pod red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków2012. 
- Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie, pod red. A. Opackiej, M. Kisiela, Katowice 2006.  

- Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny. Warszawa 1999. 

- Szestow L., Dostojewski i Nietzsche: filozofia tragedii. Warszawa 1983. 

- Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.  
- Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Warszawa 1983.  

- Teorie literatury XX wieku, pod red. A. Burzyńskiej i M. Markowskiego. Antologia, Kraków 2006. 
- Stala M., Przeszukiwanie czasu, Kraków 2004. 
- Wilkoń T., Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930-1939. Szkice literackie, Katowice 2016. 

Literatura uzupełniająca 
Studenci winni ponadto korzystać z podręczników i literatury przedmiotu podanych przez prowadzącego. 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + ćwiczenia 

praktyczne (18 godz.) + konsultacje z prowadzącym, konsultacje online i egzamin (26 godz.) 
66 

Przygotowanie do ćwiczeń  34 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 40 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (66 godz.) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (116 godz.) 4,6 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Analiza i tworzenie tekstów z uwzględnieniem ich kontekstu 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 27 5 1,2 zaliczenie z oceną 

Koordynator  

Prowadzący dr Magdalena Sukiennik 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną sfunkcjonalizowaną wiedzę o poetyce tekstu 
literackiego i wiedzę o wybranych zagadnieniach teorii literatury i 
potrafi z niej korzystać praktycznie, pracując z tekstami cudzymi 
i tworząc teksty własne 

FP2_W01 
FP2_W02 

odpowiedź, aktywność na 
zajęciach 

2. 

potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla myślenia o tekście 
literackim i tekstach kultury 

FP2_U02 
wykonanie zadania w formie 

pisemnej bądź ustnej 

3. 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz 
poszukiwania i wykorzystania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Praca z tekstem, elementy wykładu, objaśnienie, dyskusja, rozmowa. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach, ocena wypowiedzi pisemnej. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie stopnia aktywności w zajęciach, stosowania się do poleceń prowadzącego i wykonywania 
postawionych zadań i ćwiczeń lekturowych, pisemnych i myślowych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ogólna wiedza w zakresie poetyki tekstu literackiego, a także różnych orientacji badawczych współczesnej teorii literatury. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

− poetyka tekstu literackiego 

− mimetyczność w literaturze 

− autor i odbiorca 

− problemy interpretacji 

− intertekstualność 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura: 

Podręczniki: 
1. Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. 
2. Kaniewska B., Legeżyńska A., Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002. 
3. Korwin-Piotrowska D., Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011. 
4. Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994. 
5. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 
6. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012. 

Słowniki: 
1. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2002. 
2. Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006. 

Teksty teoretycznoliterackie: 
1. Arystoteles, Poetyka, wyd. dowolne. 
2. Balbus S., Intertekstualność a tradycja literacka, w: PTL, s. 409-428.  
3. Barthes R., S/Z, w: TLXX, s. 360-374.  
4. Barthes R., Śmierć autora, „Teksty Drugie” 1999, nr 1-2, s. 247-251, lub w: TLXX, s. 355-359. 
5. Culler J., Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie?, rozdział II, w: tegoż, Teoria literatury, 



Warszawa 1998, wyd. II 2002. 
6. Derrida J., Ta dziwna instytucja zwana literaturą, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, pod red. R. Nycza, 

Gdańsk 2000. Także w: TLTP. 
7. Eco U., Nadinterpretowanie tekstów, w: Umberto Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 1996. 
8. Foucault M., Kim jest autor?, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999. 
9. Foucault M., Słowa i rzeczy, przeł. St. Cichowicz, w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, opr. W. 

Karpiński, Warszawa 1974. 
10. Godlewski G., Słowo o antropologii słowa, wstęp, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 

2004. 
11. Ingarden R., Z teorii dzieła literackiego, w: TLXX, s. 43-72. 
12. Iser W., Apelatywna struktura tekstów, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 1, 

Kraków 1992. Także w: TLTP. 
13. Łebkowska A., Narracja, w: KTL, s. 181-215.  
14. Lejeune Ph., Pakt autobiograficzny, przeł. W. Grajewski, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O 

autobiografii, Kraków 2001. 
15. Markowski M.P., O reprezentacji, w: KTL, s. 287-298. 
16. Martuszewska A., Powieść i prawdopodobieństwo, r. III, Kraków 1992, s. 77-101. 
17. Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, wstęp, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. 

Godlewski i in., Warszawa 2001, s. 9-20. 
18. Nycz R., Osoba w nowoczesnej literaturze. Ślady obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 

2001, s. 50-87. 
19. Okopień-Sławińska A., Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: PO, t. 2, s. 6-24. 
20. Sławiński J., Miejsce interpretacji, w: tegoż, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006. 

Skróty:  

KTL = Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 

LTM =  Literatura Teoria Metodologia, red. Danuta Ulicka Warszawa 1998. 

PO = Poetyka, Materiały do ćwiczeń, t.1-2, red. D. Ulicka, Warszawa 2000. 

TLTP = Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. D. Ulicka, Warszawa. 

TLXX = Teorie literatury XX wieku, Antologia, red. A. Burzyńska, M. Markowski, Kraków 2007. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (27 

godz.)+konsultacje, konsultacje online (21 godz.) 
48 

Przygotowanie do ćwiczeń  17 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury) 40 

Inne: prace pisemne 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (48 godz.) 1,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (125 godz.) 5 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 



Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Współczesna polszczyzna (system, funkcje, odmiany, style) 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 10 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 9 1 1 zaliczenie  

wykład 9 1 2 zaliczenie / egzamin 

ćwiczenia praktyczne 18 4 1 zaliczenie z oceną  

ćwiczenia praktyczne 18 4 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Joanna Okoniowa,  

Prowadzący prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Joanna Okoniowa,  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną wiedzę przedmiotową o zakresie, miejscu i 
znaczeniu lingwistyki w obszarze nauk humanistycznych 

FP2_W01 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

2. 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu 
językoznawstwa 

FP2_W02 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

3. 
zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji, 
właściwe dla wybranych tradycji lub szkół badawczych w obrębie 
językoznawstwa 

FP2_W03 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

4. 
zna i rozumie rolę refleksji językoznawczej w kształtowaniu 
kultury 

FP2_W08 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

5. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 
badawcze 

FP2_U01 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

6. 
potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 
niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu 
badawczego z zakresu językoznawstwa 

FP2_U03 
referat 

prezentacja multimedialna 



7. 
umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 
poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski 
oraz tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U04 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne  

8. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie, efektywnie 
organizując własny proces uczenia się 

FP2_U15 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

9. 
akceptuje i krytycznie ocenia zdobytą wiedzę i posiada zdolność 
jej wykorzystania do własnych badań i kształtowania własnej 
postawy poznawczej 

FP2_K01 

egzamin 
referat 

prezentacja multimedialna 
ćwiczenia praktyczne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: wykład problemowy z prezentacją multimedialną. 
Ćwiczenia: metody podające, aktywizujące, praktyczne. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykład: obecność na wykładzie; przygotowanie przez studenta pracy pisemnej na wybrany temat (w semestrze 1 i 2). 
Ćwiczenia: obecność na ćwiczeniach i aktywne w nich uczestnictwo; rozumienie omawianych zagadnień, umiejętności w 
zakresie analizy i interpretacji tekstów z zakresu językoznawstwa; przygotowanie (w semestrze 1 i 2) referatu i prezentacji 
multimedialnej dot. wybranego zagadnienia. 

Warunki zaliczenia 

Wykład: obecność na wykładzie, pozytywna ocena z pracy pisemnej. Egzamin pisemny lub ustny.  
Ćwiczenia: systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; samodzielne przygotowanie (w semestrze 1 i 2) referatu i 
prezentacji multimedialnej dot.  wybranego zagadnienia. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykład: Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej polszczyzny. 
Ćwiczenia: Analizowanie wybranych zagadnień z zakresu współczesnej polszczyzny.  

Contents of the study programme (short version) 

Lecture: Selected issues of contemporary Polish language. 
Exercises: Analysis of selected issues of contemporary Polish language. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykład 
Terminologia: Język, odmiana, styl, wariant, styl funkcjonalny, odmiana funkcjonalno-stylistyczna, wariant języka, rejestr. 
Stylistyka w ujęciu kognitywnym. Dyskurs.  
Typologia odmian języka. 
Różne klasyfikacje odmian współczesnej polszczyzny: odmiana ustna i pisana, odmiany terytorialne, środowiskowe i 
zawodowe. 
Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. 
Język potoczny jako odmiana stylistyczna – styl potoczny i jego właściwości. Rejestry. 
Język religijny i jego odmiany stylistyczne, Gatunki. 
Styl naukowy, gatunki. 
Styl retoryczny, gatunki. 
Styl urzędowy, gatunki.  
Język w mediach. Język w Internecie. 
Główne kierunki ewolucji specjalnych odmian językowych (język artystyczny, medialny,  urzędowy, naukowy, religijny). 
 
Ćwiczenia 
Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny: język mówiony, pisany, regionalne odmiany polszczyzny ogólnej, polszczyzna 
środowiskowa, gwary. 
Analiza stylistyczna tekstu. 
Tekst i dyskurs. 
Język w Internecie. 
Język potoczny. 
Język religijny, styl naukowy, retoryczny, urzędowy, język polityki, reklamy, urzędowy. 
Indywidualny język osobniczy.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa  
I. Bajerowa, Główne kierunki ewolucji specjalnych odmian językowych (w:) I. Bajerowa, Zarys historii języka polskiego (1939-
2000), Warszawa. 2003, s. 93-121. 
 J. Bartmiński, Odmiany a style języka (w:) Warianty języka 2, red. J. Bartmiński, J. Szadura, Lublin 2003, s. 53-58. 
K. Dejna, Ile mamy języków polskich (w:) Warianty języka 2, red. J. Bartmiński, J. Szadura, Lublin 2003, s. 29-40. 
Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska, E. Ficek, Katowice 2016.  
A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.  
B. Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009. 



 
Literatura uzupełniająca  
Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010. 
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2015. 
S. Gajda, Współczesna polska przestrzeń dyskursywna (w:) Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska, E. Ficek, 
Katowice 2016, s. 15-21.  
B. Witosz, Czy potrzebne nam typologie dyskursu (w:) Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska, E. Ficek, 
Katowice 2016, s. 22-30. 
D.  Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 22-36, 85-95. 
Wybrane artykuły z czasopism „Język Polski”, „Poradnik Językowy”, „LingVaria”, „Socjolingwistyka”. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + ćwiczenia praktyczne 
(36 godz.) + konsultacje, konsultacje online z prowadzącym i egzamin (42 godz.) 

96 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń, przygotowanie prac pisemnych i prezentacji multimedialnej 
100 

Przygotowanie do egzaminu 
30 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
24 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (96 godz.) 3,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (220 godz.) 8,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Kierunki w lingwistyce 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 4 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 



2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę z 
zakresu najważniejszych teorii dotyczących języka (jego natury, 
struktury, pochodzenia), ze szczególnym uwzględnieniem 
kierunków językoznawstwa współczesnego 

FP2_W01 
FP2_W03 

praca pisemna  
referat 

wypowiedź ustna 

2. 

potrafi analizować teksty z dziedziny językoznawstwa, dostrzega 
podobieństwa i różnice w teoriach lingwistycznych, stosuje 
terminologie i narzędzia metodologiczne językoznawstwa 
teoretycznego 

FP2_U02 

ćwiczenia analityczne 
wybranych tekstów 

referat 
praca pisemna 

3. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
referat 

praca pisemna 

4. 
potrafi akceptować i krytycznie oceniać: zdobytą wiedzę, tj. 
posiada zdolność jej wykorzystywania do badań własnych i 
kształtowania własnej postawy poznawczej 

FP2_K01 
referat 

praca pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia konwersatoryjne, ćwiczenia praktyczne, elementy wykładu (informacyjnego, problemowego) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się właściwym rozumieniem omawianych zagadnień poprzez: 
wykonywanie ćwiczeń analitycznych wybranych tekstów,  
przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego omawianych kierunków i metodologii językoznawczych, 
samodzielne przygotowanie krótkiej (odzwierciedlającej nabycie elementarnych umiejętności stosowania poznanych 
metodologii) pracy pisemnej na wybrany temat. 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: 
systematyczne przygotowanie studenta do zajęć,  
wykonywanie wyznaczonych ćwiczeń praktycznych, 
przygotowanie referatu, 
zredagowanie krótkiej pracy pisemnej na wybrany temat. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami myśli językoznawczej od XIX w. do XXI. Podczas ćwiczeń 
uczestnicy zapoznają się z naukowymi tekstami z tej dziedziny, terminologią i metodologią badawczą. 

Contents of the study programme (short version) 

To acquaint students with the most important achievements of linguistic thought from the 19th century to the 21st century. 
During the exercises, the participants will get acquainted with the scientific texts in this field, terminology and research 
methodology. 

Treści programowe (pełny opis) 

Języki świata – ich zróżnicowanie.  
Typologia. Językoznawstwo typologiczne. Klasyfikacje typologiczne. 
Językoznawstwo nowożytne. Rozwój szkół i metodologii badawczych: językoznawstwo historyczno-porównawcze XIX w., 
młodogramatycy. 
Dwudziestowieczne sposoby opisu języka; strukturalny, trasformacyjno-generatywny,  kognitywny.  
Strukturalizm europejski: F. de Saussure, szkoła genewska, praska, kopenhaska, londyńska.  
Bühler – cztery aksjomaty językowe, analiza systemu językowego (płaszczyzna deiktyczna / symboliczna). 
Amerykańska szkoła strukturalna: dystrybucjonizm i behawioryzm Bloomfielda, koncepcje gramatyki Chomskiego. 
Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: Boas, Sapir, Whorf, a polska współczesna etnolingwistyka: A. Wierzbicka, 
J. Anusiewicz, J. Bartmiński i inni. 
Kognitywizm – jego podstawy filozoficzne i psychologiczne.  
Metodologie badawcze, kierunki rozwojowe w świecie i w Polsce: E. Rosch, G. Lakoff, Johnson, E. Tabakowska. 



Semiotyka, semantyka, jej rozwój i metody badawcze.  
Pragmalingwistyka, teoria aktów mowy (Austina, Searle`a, Grice`a).  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
Akty i gatunki mowy (2004): red.: Bartmiński J. i inni w serii: Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. Warszawa. 
Awdiejew A. (1987):Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków, s. 63-85. 
Bartmiński J., (2007): Językowe podstawy obrazu świata, Lublin (Rozdz. „O pojęciu językowego obrazu świata”, s. 11-21). 
Bobrowski I., (1998): Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków (cz. IV: „Generatywne modele języka”). 
Chomsky N., (1982): Zagadnienia teorii składni, przekł. I. Jakubczak, Warszawa (rozdz.  I. „Wstępne założenia 
metodologiczne”). 
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (1993), red.: K. Polański, Wrocław.  
Fisiak J., (1975): Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa.  
Grice P.,(1976): Logika a konwersacja [w:] Język w świetle nauki (1980): Warszawa, s.91-114. 
.Ivić M., (1975):  Kierunki w lingwistyce Wrocław. 
Łuczyński E, Maćkiewicz J., (2001): Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk.  
Milewski T., (1993): Założenia językoznawstwa typologicznego [w:] Teoria, typologia i historia języka. Kraków. 
de Saussure F.,(1991): Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum.: K. Kasprzak, Warszawa. (rozdz. „Przedmiot językoznawstwa”; 
„Istota znaku językowego”, „Związki syntagmatyczne i asocjacyjne”). 
Tabakowska E., (1995): Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków.  
Wierzbicka A., (1965): O języku dla wszystkich, Warszawa. 
 
Literatura uzupełniająca 
Bühler K., (2004):  Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, tłum. J. Koźbiał. Kraków. 
Heinz A.,(1978): Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa. 
Jacobson R., (1989): W poszukiwaniu istoty języka , (szczególnie rozdział tytułowy, Poetyka w świetle językoznawstwa). 
Kalisz R., (2001): Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego, Gdańsk.  
Lakoff G. Johnson M., (1988): Metafory w naszym życiu. Warszawa. 
Langacker R. W, (1998): Wstęp do gramatyki kognitywnej [ w:] Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów. Gdańsk. S.28-
79.  
Lyons J., (1984): Semantyka. T.1, rozdz. III, Warszawa. 
Lyons J., (1996): Chomsky, Warszawa. 
Majewicz A., (1989): Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa. 
Słownik terminologii językoznawczej, (1968): red. Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Warszawa. 
Weinsberg A., (1983): Językoznawstwo ogólne, Warszawa. 
Wierzbicka A., (1999): Język- umysł – kultura. Wybór prac pod red. Jerzego Bartmińskiego. Warszawa. (rozdz.: Prototypy w 
semantyce i pragmatyce. Eksplikowanie znaczeń wyrażających postawy uczuciowe, s.49-81; Akty i gatunki mowy w różnych 
językach i kulturach s. 228-269; Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, s. 405-450). 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia (18 godz.) + konsultacje z 
prowadzącym, konsultacje online (14 godz.) 
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Przygotowanie do ćwiczeń (obejmujące m.in. wypowiedź ustną) 18 

Przygotowanie referatu i pracy pisemnej 20 

Indywidualna praca własna studenta, zapoznanie się z literatura przedmiotową  30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (98 godz.) 3,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 



Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Polszczyzna w rozwoju 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 3 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę z 
zakresu najważniejszych procesów rozwojowych języka 
polskiego w poszczególnych epokach historycznych 

FP2_W01 

referat 
praca pisemna 

ćwiczenia konwersatoryjne i 
praktyczne 

2. 

potrafi opisać tendencje rozwojowe podsystemów języka 
polskiego (w jego zasięgu terytorialno-socjalnym będącym 
podstawą wytworzenia się odmian i stylów językowych: języka 
literackiego, odmian terytorialnych i socjalnych, stylów 
funkcjonalnych) oraz główne różnorodne źródła pisane 
polszczyzny (np. dokumenty, m.in. prawnicze, teksty literackie, 
traktaty ortograficzne, listy, gramatyki, słowniki itp.) 

FP2_U02 

referat 
praca pisemna 

ćwiczenia konwersatoryjne i 
praktyczne 

3. 

potrafi odwoływać się do wiedzy z różnych dyscyplin 
historycznych dotyczących narodu polskiego, m. in.: takich jak 
historia polityczna, społeczna, gospodarcza Polski, rozwój 
kultury i literatury. 

FP2_U04 
ćwiczenia konwersatoryjne i 

praktyczne 

4. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
referat 

praca pisemna 

5. 
potrafi akceptować i krytycznie oceniać: zdobytą wiedzę, tj. 
posiada zdolność jej wykorzystywania do badań własnych i 
kształtowania własnej postawy poznawczej 

FP2_K01 
referat 

praca pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia konwersatoryjne i praktyczne, elementy wykładu (informacyjnego, problemowego) 



Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

przyswojenie i rozumienie omawianych zagadnień, wykonywanie ćwiczeń analitycznych wybranych tekstów historycznych, 
przygotowywanie referatów, krótka praca pisemna na określony temat 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: obecność na zajęciach; systematyczne przygotowanie studenta do ćwiczeń, przygotowanie i 
wygłoszenie referatu; pozytywna ocena pracy pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi źródłami historycznymi polszczyzny oraz procesami jej pełnego 
rozwoju. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to familiarize students with the most important historical sources of the Polish language and the 
processes of its full development. 

Treści programowe (pełny opis) 

Teoria i metodologia badań i opisu i historii języka polskiego; syntezy dziejów; informacja o podstawowej bibliografii 
historycznojęzykowej dla polonisty (elementy wykładu) 
Język polski na tle rodziny języków słowiańskich i indoeuropejskich: początek, podziały i rozpad prasłowiańskiej wspólnoty 
językowej (konwersatorium). 
Filologiczna i historycznojęzykowa charakterystyka wybranych zabytków języka polskiego i literatury (Bulla z 1136 r., zabytki 
prawne, kazania średniowieczne,  Bogurodzica, średniowieczne przekłady Pisma św. na język polski), ćwiczenia, elementy 
konwersatorium, referaty – jako podstawa do omówienia następujących dodatkowych zagadnień:  
- klasyfikacja staropolskich nazw własnych; polskie nazwisko; dorobek polskiej onomastyki – ćwiczenia, konwersatorium, i 
referat (Bulla z 1136 r.);  
- regionalne nacechowanie polszczyzny i kształtowanie  się dialektu kulturalnego – ćwiczenia, i referat (zabytki prawne i 
pozostałe  wybrane zabytki języka polskiego i literatury); 
- początki języka artystycznego: język poetycki, styl retoryczny, styl biblijny – ćwiczenia, i referat (kazania średniowieczne, 
Bogurodzica, przekłady Pisma św.) itp. 
- rozwój średniowiecznej pisowni i interpunkcji – ćwiczenia, i referat (wszystkie wybrane zabytki).                                                                                                                                                               
Epoka średniopolska, nowopolska w rozwoju języka ogólnego: argumenty wewnątrz językowe i pozajęzykowe; 
charakterystyka historycznojęzykowa epoki średniopolskiej i nowopolskiej.  
Wybrane zagadnienia do charakterystyki historycznojęzykowej epoki – ćwiczenia, referaty; 
- słownictwo średniopolskiej i nowopolskiej, wpływy obce; leksykografia historyczna,  
- ustalenie się normy ortograficznej i interpunkcyjnej; druki, traktaty ortograficzne,  
- dzieje refleksji nad strukturą języka polskiego: dawne gramatyki i słowniki. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Podręczniki: 
Bayerowa I., (2003): Zarys historii języka polskiego 1939 – 2000, Warszawa.   
Klemensiewicz Z., (1974): Historia języka polskiego, wyd. II, Warszawa (i wyd. następne.). 
Lehr-Spławiński T., (1951): Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, wyd. II (i następne) Warszawa.                                                                                                                              
Walczak B., (1995): Zarys dziejów języka polskiego, Poznań.   
 
Wstępy i komentarze w antologiach:  
Taszycki W., (1967 i następne), Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław.  
Wydra W, Rzepka W. R. (1984):  Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. I, Wrocław. 
 
Opracowania monograficzne: 
Bobowska-Kowalska U., (1960): Przynależność dialektyczna Biblii Królowej Zofii, Zeszyty Naukowe UJ. Filologia, z. 6. Prace 
Językoznawcze, z. 3, s. 105 – 148.  
Cygal-Krupa Z., (1979): Szesnastowieczne edycje „Dictionarii Joannis Murmellii variarum rerum… Warszawa - Kraków.                                                                                                                                                  
Dunaj B., (1975):  Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII – XIII w.) Kraków.  
Dunaj B., (1980): Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Język Polski” LX, s. 245-254.  
Godyń J., (1985): Biblia a polszczyzna, [w] Wpływ Biblii na literaturę polską, pod red. K. Bukowskiego, Kraków, s. 143 – 161. 
Język polski czasu drugiej wojny światowej 1939 – 1945, (1996): red. I. Bajerowa. Warszawa. 
Karaś M., (1970): Historia języka w ujęciu Zenona Klemensiewicza, „Poradnik Językowy” s. 139 -150. 
Karaś M., (1972): O dzisiejszej polszczyźnie, Kraków. 
Ostrowska E., (1978): Bogurodzica – najstarszy wiersz polski [w:]  Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków. 
Ostrowska E., (1967):  kompozycja i artyzm językowy Kazań Świętokrzyskich, [w] O artyzmie polskich średniowiecznych 
zabytków językowych, Kraków.  
Stieber Z., (1953):  O typach polszczyzny regionalnej w XVII w., „Prace polonistyczne” XI, s.29-34. Warszawa.  
Strutyński J., (1996): Elementy gramatyki historycznej języka polskiego, wyd. IV, Kraków, s. 15-26. 
Taszycki W., (1949): Psałterz floriański nie jest zabytkiem śląskim, „Język Polski”, s. 1-13. 
Taszycki W., (1968): Polskie nazwy osobowe, [w] Rozprawy i studia polonistyczne, t. IV, Wrocław. 
Urbańczyk S., (1978): Bogurodzica. Problemy czasu powstania i tła kulturalnego, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 35-70. 
Urbańczyk S., (1979): Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego, [w:] Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław, s. 
50-62. 
Zajda A., (1990): Staropolska terminologia prawnicza, Kraków. 

Dane jakościowe 



Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia (18 godz.) + konsultacje, 
konsultacje online z prowadzącym (14 godz.) 

32 

Przygotowanie do ćwiczeń konwersatoryjnych i praktycznych 7 

Przygotowanie referatu, pracy pisemnej 18 

Indywidualna praca własna studenta, zapoznanie się z literatura przedmiotową  18 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (73 godz.) 2,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Retoryka praktyczna 

Course / group of courses Practical rhetoric 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 3 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Andrzej Borowski 

Prowadzący prof. dr hab. Andrzej Borowski 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 



Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
posiada wiedzę z zakresu retoryki oraz kultury języka, 
wymaganą przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów 

FP2_W01 
ćwiczenia  
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 

2. zna i rozumie terminologię z zakresu retoryki FP2_W02 ćwiczenia  

3. 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu 
literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które integruje 
retoryka, w typowych sytuacjach zawodowych 

FP2_U02 
ćwiczenia  
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 

4. przestrzega zasad prawa autorskiego w tekstach własnych FP2_U09 wypowiedź pisemna 

5. 

potrafi posługiwać się technikami skutecznego wypowiadania się 
w różnego rodzaju sytuacjach społecznych i osiągać zamierzone 
rezultaty wypowiedzi w mowie i w piśmie, wykorzystując środki 
perswazji i przekonując do swoich poglądów partnerów dialogu, 
nie tracąc z pola widzenia kryteriów etycznych wypowiedzi 
(wspieranie prawdy, kształtowanie opinii na jej temat);  

FP2_U11 
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 

6. 

potrafi konstruować (komponować) wypowiedzi ustne i pisemne 
stosownie do okoliczności i zamierzonego celu; formułować w 
sposób jasny i skuteczny temat wypowiedzi; stosować 
skuteczne techniki ekspresji pozawerbalnej (gesty, mimikę, 
odpowiednią postawę, ubiór, ustawienie głosu itp.) w celu 
wywołania pozytywnej  reakcji partnerów dialogu, a w przypadku 
wypowiedzi ustnej stosować także skuteczne techniki 
zapamiętywania tekstu 

FP2_U12 
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 

7. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
ćwiczenia  
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 

8. 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz 
wykorzystania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 wypowiedź ustna i pisemna 

9. 
ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za 
słowo; postępowania w działalności zawodowej zgodnie z 
zasadami etyki 

FP2_K03 
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne obejmujące naukę  skutecznego posługiwania się figurami retorycznymi, 
dyskusja 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień; 
przygotowanie na piśmie krótkiego wystąpienia na dowolny temat i wygłoszenie go z pamięci 
Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

Ocena ciągła obejmująca: 
– bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; 
– zaliczenie na ocenę pozytywną przygotowanej i wygłoszonej wypowiedzi na wybrany temat. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria retoryczna w ujęciu historycznym i opisowym na podstawie tekstów z bibliografii przedmiotowej; 
Gatunki retoryczne – ich funkcjonalność; Zagadnienia: inwencja, dyspozycja, stylistyka, zapamiętywanie, wygłoszenie; 

Contents of the study programme (short version) 

Classes: Elements of history of rhetoric; 
Rhetoric and its genres – their functionality; the topics: invention, disposition, elocutio (stylistics), memory, actio (declaiming). 

Treści programowe (pełny opis) 

I. Retoryka – sztuka kształtowania opinii. Opinia czyli mniemanie (funkcja „przekonania” – gr. peitho) na temat prawdy 
(faktycznego stanu rzeczy, „jaki jest”). 
1. Pojęcie opinii (łac. opinio – gr. doxa) wobec pojęcia wiedzy o stanie rzeczy , „jaki jest” lub „jaki się przedstawia” 
(łac. scientia – gr. aletheia). Problematyczność wiedzy – dowód. Problematyczość opinii – entymemat – sylogizm 
skrócony o jedną z przesłanek, lub sylogizm specyficznie retoryczny, prawdopodobny lecz (ewentualnie) 



niepoprawny. 
2. Styl wypowiedzi a kształtowanie opinii – pojęcie „toposu” (gr. tópos koinòs; łac. locus communis). Topika 
retoryczna a motywy literackie; 
 
II. Retoryka czy filozofia? 
1.  Dyskusja na temat „wyższości” filozofii (sztuki dochodzenia do wiedzy o „stanie rzeczy”) nad retoryką (sztuką 
kształtowania opinii o „stanie rzeczy”) albo odwrotnie. 2. Aktualność tej „alternatywy” w praktyce współczesnego 
wystąpienia publicznego. 
 
III. Moc i piękno słowa – retoryka jako  sztuka wspomagania prawdy. 
1.„Słowo jest wielkim władcą” (lógos dynastés mégas eastín). 
2. Mówca jako „człowiek przyzwoity”. Etos obywatelski wystąpienia publicznego – M.T.Cyceron (106-43 przed Chr.) i 
M.F. Kwintylian (ok. 35 – ok. 96 po Chr.). „Orator est  vir bonus dicendi peritus”; „Mowa  uczciwa” w świetle tradycji 
biblijnej (judeo-chrześcijańskiej). 
 
IV. Skuteczność retoryki a kultura humanistyczna. 
1.Pojęcie humanistyki (niem. Humanismus – łac. humanitas – gr. paideia) – sens antropologiczno-filozoficzny 
(humanitas jako „filozofia człowieka”). 
2. Humanizm jako projekt człowieczeństwa uformowanego na wzorcach kultury antycznej grecko-rzymskiej oraz za 
pomocą „medium” literackiego (poezja i proza retoryczna). 
3. Komu i do czego potrzebne są „humaniora”? 
a. etymologia wyrażenia artes humaniora – pierwsze dwie „sztuki wyzwolone” w antyczno-średniowiecznym 
programie nauczania; sens: „podstawowe”, bliższe człowiekowi w odróżnieniu od „wyższych” dziedzin wiedzy 
bliższych Bogu – „artes diviniora”; 
b. konsekwencje wykształcenia humanistycznego:– retoryka przydaje barwności słowom, czerpiąc z zasobu 
literatury oraz uczy wyboru tematu (inventio), kompozycji wypowiedzi (dispositio) i stylistycznego opracowania tekstu 
(elocutio). 
 4. Retoryka jako sztuka „bycia człowiekiem”. Umiejętność zachowania się publicznego mówcy, metody komunikacji 
pozawerbalnej  (actio). 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Mirosław Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie drugie rozszerzone,  Warszawa 1998. 
Michał Rusinek, Aneta Załazińska, Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005. 
Jerzy Ziomek,  Retoryka opisowa. Wrocław – Warszawa – Kraków 1990, s.289-303. 
 
Literatura uzupełniająca 
Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
 Arystoteles, Topiki. O dowodach sofistycznych. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył  Kazimierz Leśniak. Warszawa 
1978. 
Marek Fabiusz Kwintylian, O wykształceniu mówcy. Z łacińskiego oryginału przełożył i wstępem zaopatrzył  Mieczysław 
Olszowski, Lwów 1928. . 57-58. 
Heinrich Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przełożył, opracował i wstępem poprzedził Albert 
Gorzkowski, Bydgoszcz 2002. 
Jakub Z. Lichański, Retoryka od Renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa 2000. 
O retoryce. Wybrane zagadnienia z teorii literatury. Wyboru dokonał  Jakub Z. Lichański, Warszawa 1995. 
Platon, Faidros [czyli o pięknie; dialog etyczny]. Przełożył, wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Leopold Regner, 
Warszawa 1993. 
Platon, Gorgiasz. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Paweł Siwek, Warszawa 1991. 
E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przekład i opracowanie Andrzej Borowski,  Kraków 1999. s. 
86-110. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 
konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (14 godz.) 

32 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń  
10 

Przygotowanie wypowiedzi i opanowanie pamięciowe 
23 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (73 godz.) 2,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Warsztaty pisania 

Course / group of courses Writing Workshop 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 27 5 1,2 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną, pogłębioną i sfunkcjonalizowaną wiedzę z 
zakresu pragmalingwistyki i kultury języka, i potrafi korzystać z 
niej praktycznie, stosownie do potrzeb 

FP2_W01 
FP2_W02 

wypowiedzi pisemne 
wypowiedzi ustne 

2. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki i style 
tekstu 

FP2_U12 
FP2_U06 

wypowiedzi pisemne 

3. 
stosuje dobre praktyki właściwe podejmowanej aktywności, 
przestrzegając reguł prawa autorskiego 

FP2_U09 wypowiedzi pisemne 

4. 
rzetelnie ocenia teksty własne i cudze, odwołując się do 
najlepszych wzorców 

FP2_K03 
wypowiedzi pisemne 

wypowiedzi ustne 



 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

praca z tekstem (własnym i cudzym: pisanie i prezentowanie tekstów własnych, analizowanie, recenzowanie i ocenianie 
tekstów cudzych), ćwiczenia przedmiotowe 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza, umiejętności, kompetencje: ocena wypowiedzi pisemnych (analizowanie i ocenianie prac pisemnych przez 
prowadzącego zajęcia pod względem realizacji uzgodnionych i omówionych wcześniej wyznaczników formalno- 
-tematycznych, poprawności i sprawności językowej oraz wykorzystania zalecanej literatury przedmiotu); ocena wypowiedzi 
ustnych (zawartość merytoryczna, spójność). 
Kryteria oceny wypowiedzi pisemnych oraz ustnych zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

aktywne uczestnictwo w zajęciach, poprawne wykonanie wszystkich zaleconych prac pisemnych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ćwiczenia służą opanowaniu wiedzy na temat struktur językowo-informacyjnych i rozwijają umiejętność jej praktycznego 
zastosowania. 

Contents of the study programme (short version) 

Exercises master the knowledge of the linguistic and informative structures of language and develop the ability of its practical 
application. (tłum. DWZZ) 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Powtórzenie wiadomości oraz usprawnienie umiejętności w zakresie podstawowych struktur językowo-informacyjnych: 
informowanie o uczuciach oraz procesach intelektualnych. 
2. Ćwiczenia w posługiwaniu się wymienionymi strukturami w izolacji oraz jako składnikami większych, synkretycznych 
tekstów. 
3. Zaznajomienie się z repertuarem ćwiczeń usprawniających poszczególne fazy pisania, projektowanie, określanie 
pojemności tematycznej, sporządzanie konspektu i wstępnego planu kompozycyjnego, pisanie, zabiegi autoredakcyjne. 
4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się wybranymi formami gatunkowymi. 
5. Przygotowanie do pisania artykułu problemowego. 
6. Student w roli autora różnorodnych wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki i style tekstu. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003. 
J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999. 
J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa 2010. 
Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003. 
Style współczesnej polszczyzny: przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń, U. Żydek-
Bednarczuk, Kraków 2013. 
K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniająca 
S. Gajda, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199. 
W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002. 
R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006. 
A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (27 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (26 godz.) 
53 

Przygotowanie do ćwiczeń / Indywidualna praca własna studenta (studiowanie udostępnionych 

materiałów, czytanie i analiza dodatkowych przykładów) 
31 

Inne: redagowanie i korekta tekstów własnych i cudzych 41 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Liczba punktów ECTS 



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (53 godz.) 2,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (125 godz.) 5,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Historia idei  

Course / group of courses 
History of ideas 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 2 2 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Andrzej Borowski 

Prowadzący prof. dr hab. Andrzej Borowski 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o kulturze polskiej, w 
szczególności o kształtowaniu tożsamości narodowej w 
kontekście wybranych dzieł sztuki i literatury 

FP2_W01 
FP2_W04 

dyskusja 
wypowiedź ustna i pisemna 

(referat) 

2. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna i rozumie 
wpływ wybranych idei filozoficznych i estetycznych na 
kształtowanie się tożsamości narodowej  

FP2_W07 
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 
(referat) 

3. 
nabywa umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami 
używanymi przez historyków idei 

FP2_U02 
dyskusja 

wypowiedź ustna i pisemna 
(referat) 



4. 

potrafi analizować i interpretować zróżnicowane historycznie 
utwory poświęcone idei „narodu” i „społeczeństwa” ze względu 
na ich treści ideowe, nabywając umiejętności i kompetencji w 
posługiwaniu się współczesnym dyskursem kulturoznawczym 

FP2_U03 
FP2_U04 

dyskusja 
wypowiedź ustna i pisemna 

(referat) 

5. 

potrafi poprawnie, bez ulegania modom czy ideologii posługiwać 
się pojęciami powszechnie obecnymi w dyskursie kulturowym 
jak np. „naród”, „nacjonalizm”, „patriotyzm”, „świadomość 
narodowa”, „tożsamość narodowa” kształtowanymi i 
przekazywanymi przez teksty literackie 

FP2_K01 
FP2_K03 

dyskusja 
wypowiedź ustna i pisemna 

(referat) 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

dyskusja dydaktyczna – konwersatorium 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena udziału w dyskusji, ocena referatu. 
Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

Ocena ciągła obejmująca: 
– bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; 
– zaliczenie na ocenę pozytywną przygotowanego na piśmie i wygłoszonego referatu na wybrany temat. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiotem konwersatorium będą idee podstawowe dla polskiej świadomości narodowej kształtowanej w kulturze polskiej 
w różnych okolicznościach historycznych m.in. przez teksty literackie. 

Contents of the study programme (short version) 

History of ideas – the beginnings and its historical contexts; its methodology; Arthur Lovejoy, sir Isaiah Berlin and Jerzy 
Szacki as the representatives of the school. Main objectives: understanding of the categories such as the nation, the 
historical memory, the determinants of the identity (national, individual and social, religious, cultural and gender ones). 

Treści programowe (pełny opis) 

Historia „idei” – początki kierunku i ich kontekst historyczny. 
Pojęcie „idei” w kontekście metodologii „the history of ideas”. 
Arthur Lovejoy i jego Wielki łańcuch bytu. 
Pożytki i problematyczność teorii Lovejoya. 
Historia idei w rozumieniu I. Berlina. 
J. Szacki i jego krytyka historii idei. 
Kategoria „narodu” i jej historia w kulturze europejskiej. 
Idea "narodu szlacheckiego Polaków" – jej geneza (idea rycerska). 
Podstawy nowożytnej polskiej świadomości narodowej – „romantyczność”. 
Narracja historyczna – „pamięć” a świadomość narodowa wg K. Pomiana. 
Wyznaczniki kulturowe polskiej świadomości narodowej (chrześcijaństwo, łacińskość). 
Wyznaczniki tożsamości: „ja” i „ty”; „nasz” i „obcy”. 
„Lud polski” i „naród polski” w polskiej literaturze dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej. 
„Polska narodowa” czy „Polska ludowa”? 
Inteligencja jako podmiot świadomości narodowej – jej status społeczny, geneza, zadania i obowiązki patriotyczne. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
A. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, Wydawnictwo KR Warszawa 1999. 
I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2000. 
J. Ortega y Gasset Rozmyślania o Europie, przekł. Henryk Woźniakowski [w:] Bunt mas i inne pisma socjologiczne, 
Warszawa 1982. 
J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991. 
Literatura uzupełniająca 
I.Berlin, Mag północy, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000. 
I.Berlin, Korzenie romantyzmu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2004. 
I.Berlin, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka  Warszawa 2004. 
K. Pomian, Europa i jej narody, Wydawnictwo Słowo obraz/terytoria 2009. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 



Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 
konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (8 godz.) 17 

Przygotowanie do ćwiczeń 13 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 10 

Inne: przygotowanie referatu 10 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.) 
0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (50 godz.) 2 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Prawo autorskie 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 5 1 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Leszek Małek 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 



Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego 

FP2_W12 
prace pisemne (zadania) 

kolokwium pisemne 

2. 

potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji 
kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności prawa 
autorskiego, i związanego z zarządzaniem własnością 
intelektualną, w tym prawem autorskim 

FP2_U06 
prace pisemne (zadania) 

kolokwium pisemne 

3. 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami 
prawa 

FP2_K03 
prace pisemne (zadania) 

kolokwium pisemne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Elementy wykładu połączonego z prezentacją rozstrzygnięć sądowych oraz rozwiązywaniem nieskomplikowanych kazusów i 
analizą praktyczną dokumentów (pism, umów itp.). 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Prace pisemne na zadany temat, obejmujące także konieczność dokonania analiz prawnych odnoszących się do 
konkretnych stanów faktycznych (kazusów) o nieskomplikowanym charakterze. 

Warunki zaliczenia 

Na podstawie bieżącej oceny zadań wykonywanych podczas zajęć oraz kolokwium pisemnego obejmujące test lub pytania 
opisowe, do uzyskania zaliczenia wymagana jest połowa maksymalnej liczby punktów. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Pojęcie i źródła prawa autorskiego. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego – przedmiot, podmiot, treść 
autorskich praw osobistych, treść autorskich praw majątkowych i jej ograniczenia, umowy, prawa pokrewne, wizerunek i 
prawo autorskie w Internecie oraz zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi, problematyka karnoprawna na gruncie 
prawa autorskiego. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

POJĘCIE PRAWA AUTORSKIEGO 
Ujęcia definicyjne prawa autorskiego i jego geneza. 
Źródła prawa autorskiego (ustawa, umowy międzynarodowe, prawo europejskie). 
Pojęcie „utworu” na gruncie prawa autorskiego. Definicja ustawowa, katalog egzemplifikacyjny, przykłady zaczerpnięte  
z orzecznictwa sądowego, przypadki sporne i graniczne. Refleksja nad liberalizacją wymogów i próba znalezienia 
rozwiązania. 
Utwór samoistny, zależny, inspirowany i dzieło z zapożyczeniami – przykłady oraz konsekwencje prawne zaliczenia danego 
utworu do określonej kategorii. 
Ustawowe wyłączenia spod ochrony (dokumenty  
i materiały urzędowe, projekty aktów prawych itp.). 
PODMIOTY PRAWA AUTORSKIEGO 
Twórca. Współtwórcy (przesłanki współtwórczości). 
Wydawca, producent, pracodawca i inne podmioty. 
Autorskoprawny status prac dyplomowych. 
Tzw. dzieła osierocone. 
Utwory tworzone przez maszyny – zagadnienie autorstwa. 
AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 
Charakter katalogu praw osobistych. Ogólna charakterystyka (czas trwania, ochrona po śmierci, nieprzenoszalność itp.). 
Prawo do autorstwa (aspekt pozytywny i negatywny). 
Pojęcie i rodzaje plagiatu, plagiat w działalności naukowej. 
Inne zjawiska, podobne do plagiatu: autoplagiat, ghostwriting, plagiat „odwrócony”, plagiat w pracach dyplomowych. 
Prawo do integralności utworu i inne prawa osobiste. 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I WYJĄTKI OD ICH TREŚCI 
Pojęcie autorskich praw majątkowych – definicja ustawowa, pola eksploatacji, czas trwania i inne cechy. 
Postacie (formy) korzystania z utworu (przykłady, podziały). Prawo do wynagrodzenia. 
Pojęcie i charakter dozwolonego użytku. 
Dozwolony użytek osobisty (regulacja ustawowa, przykłady, zagadnienie kserowania podręczników itp.). 
DOZWOLONY UŻYTEK PUBLICZNY 
Przegląd postaci użytku. 
Przesłanki prawa cytatu. 
Antologie i wypisy. 



Prawo przedruku. 
Dozwolony użytek publiczny – zagadnienia szczegółowe 
Inne postacie – przywileje biblioteczne, licencje dla szkół  
i ośrodków dokumentacji itp. 
Licencje wprowadzone w roku 2004. 
Obowiązek podania źródła (art. 34 pr. aut.). 
Tzw. test trójstopniowy (art. 35 pr. aut.). 
Umowy w prawie autorskim 
Ogólna charakterystyka. 
Ustawowe reguły odnoszące się do umów. 
Zasady redakcji kontraktów autorskich. 
Licencje open source i creative commons. 
Ćwiczenia praktyczne – analiza i próba sporządzenia umowy z zakresu prawa autorskiego 
PRAWA POKREWNE 
Pojęcie. 
Prawa artystów wykonawców. 
Prawa do fonogramów i wideogramów. 
Prawa do nadań. 
Inne prawa pokrewne. 
Ochrona praw pokrewnych. 
PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE 
Przedmiot ochrony i podmiot oraz treść prawa autorskiego. 
Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego  
w Internecie (dostawcy zawartości sieci, dostawcy usług  
i użytkownika końcowego). 
Piractwo i transfer plików MP3. 
Rozpowszechnianie przedmiotów praw autorskich  
w sieci (webcasting i simulcasting, usługi on demand oraz near-on-demand). 
Miejsce korzystania z utworu. 
ROSZCZENIA W RAZIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH 
Rozwiązywanie kazusów dotyczących podmiotów prawa autorskiego, praw osobistych i praw majątkowych oraz 
dozwolonego użytku. 
OCHRONA WIZERUNKU I TAJEMNICY KORESPONDENCJI 
Zbiorowy zarząd prawami autorskimi oraz podstawy jego funkcjonowania. Rola Funduszu Promocji Twórczości 
Prawo autorskie a przepisy prawa karnego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010 (wydanie szóste, zaktualizowane). 
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (5 

godz.)+konsultacje (1 godz.) 
6 

Przygotowanie do ćwiczeń  10 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury) 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (6 godz.) 0,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 godz.) 1,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  



Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Humanistyczny 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lektorat języka angielskiego 

Course / group of courses Foreign language course in English 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

lektorat 18 1 1 zaliczenie z oceną 

lektorat 18 1 2 zaliczenie z oceną 

lektorat 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący  

Język wykładowy Polski, angielski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość języka obcego na poziomie B2. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+  ESOKJ FP2_U13 

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne, kolokwia.  

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- opis. 

 

Metody problemowe: 

- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz 

przewidzenia skutków decyzji), 

- metody aktywizujące, w  tym: 

    + metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach 

       lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”     



    + dyskusja dydaktyczna, w tym:  

        # debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy), 

        # swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela, 

        # za i przeciw. 

        # burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji), 

        # mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).  

 

Metody eksponujące: 

- materiał audiowizualny,  

- wycieczka,  

 

Metody praktyczne: 

- pokaz, prezentacja, 

- ćwiczenia przedmiotowe, 

- praca z podręcznikiem, tekstem, 

- projekt (metoda projektów). 

 

Konsultacje indywidualne. 

 

Samodzielna praca studentów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Weryfikacja w formie ustnej:  
- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej,  
- ocena wystąpienia (podczas prezentacji, projektów, referatów),  
- ocena udziału w dyskusji,  
 
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
- kolokwium w formie: 
+ zadań otwartych np. listu, eseju, raportu, 
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania 
odpowiedzi, uzupełnianie luk. 
 
Weryfikacja innych aktywności:  
- ocena prezentacji multimedialnej,  
- ocena zadania projektowego, 
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,  
- rozmowa nieformalna, 
- ocena aktywności na zajęciach,  
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
 

Warunki zaliczenia 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się poniższymi kryteriami 

formalnymi. 

 

Ocena (2,0): student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 

50%. 

Ocena (3,0): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 51%.  

Ocena (3,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 61 – 70%.  

Ocena (4,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 71 – 80%.  

Ocena (4,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 81 – 90%.  

Ocena (5,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał w 91%.  

Treści programowe (skrócony opis) 



Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 

codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 

socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny 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, recenzji, relacji, krótkich i 

prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. 

 

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: wyrażanie teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości. 

Rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone (compound nouns), przedimki 

Przymiotniki: podział, stopniowanie. 

Przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 

Przedimki: rodzaje, użycie. 

Zdania przydawkowe. 

Zdania warunkowe. 

Konstrukcje pytające. 

 

Zagadnienia leksykalne 

- Relacje międzyludzkie, nawiązywanie znajomości, formy komunikacji. 

- Podróże, atrakcje turystyczne,  różnice kulturowe , globalizacja. 

- Osiągnięcia ludzkości, wynalazki, opisywanie i definiowanie przedmiotów/ pojęć . 

- Praca- predyspozycje, cechy charakteru wymagania, ubieganie się o pracę, sukces. 

- Sztuka, literatura, film. 

- Kultura, różnice kulturowe. 

- Formy spędzania wolnego czasu, pasje i zainteresowania, sport, podejmowanie ryzyka. 

- Ludzie: opisywanie wyglądu, cech charakteru, osobowości uczuć; wspomnień. 

- Życie codzienne: zakupy, usługi,  jedzenie i picie, gotowanie. 

- Media, reklama, podstawowe pojęcia z psychologii. 

Literatura  

Literatura podstawowa 

1. Crace A., Acklam R.M.Foley,  New Total English. Upper Intermediate, Flexi Coursebook 1. Students’ Book and 
Workbook with ActiveBook plus Vocabulary Trainer and  Harlow: Pearson Education Limited, 2012. 

Literatura uzupełniająca 

2. Eales F.,Oakes S., Speakout 2nd Edition. Upper Intermediate Students’ Book, Harlow: Pearson Education Limited, 
2015. 

3. Powell D., Walker E., Elsworth S., Grammar Practice for Upper Intermediate Students, Harlow: Pearson Education 
Limited, 2008 

 

Materiały z Internetu/prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów, TED Talks. 

Teacher’s resource  : http://www.pearson.pl/angielski/ 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

http://www.pearson.pl/angielski/


Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach, konsultacje, konsultacje  online  75 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 8 

Przygotowanie do kolokwiów  8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne: konsultacje z prowadzącym 1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 godz.) 3,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Humanistyczny 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lektorat języka francuskiego 

Course / group of courses Foreign language course in French 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

lektorat 18 1 1 zaliczenie z oceną 

lektorat 18 1 2 zaliczenie z oceną 

lektorat 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 



Prowadzący  

Język wykładowy Polski, francuski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość języka obcego na poziomie B2. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+  ESOKJ FP2_U13 

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne, kolokwia.  

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- opis. 

 

Metody problemowe: 

- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz 

przewidzenia skutków decyzji), 

- metody aktywizujące, w  tym: 

    + metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach 

       lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”     

    + dyskusja dydaktyczna, w tym:  

        # debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy), 

        # swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela, 

        # za i przeciw. 

        # burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji), 

        # mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).  

 

Metody eksponujące: 

- materiał audiowizualny,  

- wycieczka,  

 

Metody praktyczne: 

- pokaz, prezentacja, 

- ćwiczenia przedmiotowe, 

- praca z podręcznikiem, tekstem, 

- projekt (metoda projektów). 

 

Konsultacje indywidualne. 

 

Samodzielna praca studentów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Weryfikacja w formie ustnej:  
- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej,  
- ocena wystąpienia (podczas prezentacji, projektów, referatów),  
- ocena udziału w dyskusji,  
 
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
- kolokwium w formie: 
+ zadań otwartych np. listu, eseju, raportu, 
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania 
odpowiedzi, uzupełnianie luk. 
 
Weryfikacja innych aktywności:  
- ocena prezentacji multimedialnej,  
- ocena zadania projektowego, 
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,  
- rozmowa nieformalna, 
- ocena aktywności na zajęciach,  
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
 

Warunki zaliczenia 



Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się poniższymi kryteriami 

formalnymi. 

 

Ocena (2,0): student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 

50%. 

Ocena (3,0): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 51%.  

Ocena (3,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 61 – 70%.  

Ocena (4,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 71 – 80%.  

Ocena (4,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 81 – 90%.  

Ocena (5,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał w 91%.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 

codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 

socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny opis) 

Doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia, pisania i czytania.  

Zagadnienia gramatyczne: panorama czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych; panorama zaimków; niuanse 

zastosowania trybów (conditionnel / subjonctif / ndicatif); mowa zależna; strona bierna; nominalizacja; zdania przyczynowe, 

skutkowe, warunkowe, celowe, przyzwalające; zdania względne; zdania spójnikowe; szyk wyrazów i jego znaczenie.   

Zagadnienia leksykalne: podróże, zjawisko globalizacji; podział administracyjny, regiony francuskie; symbole Francji; 

stosunki międzyludzkie; społeczeństwo obywatelskie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Przestępczość; religie, 

różnorodność kulturowa; postęp naukowy; święta państwowe i religijne, zwyczaje; rozrywki, czas wolny, 35-godzinny tydzień 

pracy; edukacja, system szkolnictwa; praca, formy zatrudnienia.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

S. Azavedo Rodriguez, N. Hirschsprung, T. Tricot, A. Veillon Leroux, Cosmopolite 4,  Hachette Livre, 2019; 

M. Boulares, J.L. Frerot, Grammaire progressive du francais Niveau  avancé,  CLE International, 2017; 

C. Miquel, Vocabulaire progressif du français - Niveau avancé - 2ème édition, CLE International, 2017. 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach, konsultacje, konsultacje online 75 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 8 

Przygotowanie do kolokwiów  8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 



Inne: konsultacje z prowadzącym 1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 godz.) 3,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Humanistyczny 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lektorat języka niemieckiego 

Course / group of courses Foreigen language course in German 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

lektorat 18 1 1 zaliczenie z oceną 

lektorat 18 1 2 zaliczenie z oceną 

lektorat 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący mgr Ewa Chmielowska Libera 

Język wykładowy Polski, niemiecki 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość języka obcego na poziomie B2. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+  ESOKJ FP2_U13 

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne, kolokwia.  

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- opis. 

 

Metody problemowe: 

- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz 

przewidzenia skutków decyzji), 

- metody aktywizujące, w  tym: 

    + metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach 

       lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”     

    + dyskusja dydaktyczna, w tym:  

        # debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy), 

        # swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela, 

        # za i przeciw. 

        # burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji), 

        # mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).  

 

Metody eksponujące: 

- materiał audiowizualny,  

- wycieczka,  

 

Metody praktyczne: 

- pokaz, prezentacja, 

- ćwiczenia przedmiotowe, 

- praca z podręcznikiem, tekstem, 

- projekt (metoda projektów). 

 

Konsultacje indywidualne. 

 

Samodzielna praca studentów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Weryfikacja w formie ustnej:  

- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej,  
- ocena wystąpienia (podczas prezentacji, projektów, referatów),  
- ocena udziału w dyskusji,  
 
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
- kolokwium w formie: 
+ zadań otwartych np. listu, eseju, raportu, 
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania 
odpowiedzi, uzupełnianie luk. 
 
Weryfikacja innych aktywności:  
- ocena prezentacji multimedialnej,  
- ocena zadania projektowego, 
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,  
- rozmowa nieformalna, 
- ocena aktywności na zajęciach,  
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
 

Warunki zaliczenia 



Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się poniższymi kryteriami 

formalnymi. 

 

Ocena (2,0): student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 

50%. 

Ocena (3,0): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 51%.  

Ocena (3,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 61 – 70%.  

Ocena (4,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 71 – 80%.  

Ocena (4,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 81 – 90%.  

Ocena (5,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał w 91%.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 

codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 

socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny opis) 

 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i 
pisanie, umiejętność tłumaczenia i znajomość podsystemów języka.  
 
Zakres gramatyczny:  
 
 

− Czasowniki: regularne, nieregularne 

−  Czasowniki modalne 

− Czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości 

− Zdania przydawkowe 

− Zdania porównawcze 

−  Mowa zależna 

− Zdania warunkowe 

− Strona bierna 
 
 
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  tradycje, 
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.  
Elementy z zakresu kultury. 
Słownictwo i sytuacje komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, własnymi zainteresowaniami i przyszłą pracą 

zawodową: czas wolny, kultura fizyczna, elementy anatomii i zdrowy tryb życia, wybrane dyscypliny sportowe i ich 

uprawianie.   

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 



Podstawowa: 

Fokus Deutsch - Erfolgreich in Alltag und Beruf B2, Verena Klotz und Matthias Merkelbach 

 
Uzupełniająca: 
Materiały z internatu/prasy oraz wszystkie inne teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów kompilowane 
przez lektora prowadzącego 
 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach, konsultacje, konsultacje online  75 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 8 

Przygotowanie do kolokwiów  8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne: konsultacje z prowadzącym 1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 godz.) 3,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Humanistyczny 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lektorat języka rosyjskiego 

Course / group of courses Foreign language course in Russian 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

lektorat 18 1 1 zaliczenie z oceną 

lektorat 18 1 2 zaliczenie z oceną 

lektorat 9 2 3 zaliczenie z oceną 



Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący  

Język wykładowy Polski, rosyjski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość języka obcego na poziomie B2. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+  ESOKJ FP2_U13 

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne, kolokwia.  

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- opis. 

 

Metody problemowe: 

- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz 

przewidzenia skutków decyzji), 

- metody aktywizujące, w  tym: 

    + metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach 

       lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”     

    + dyskusja dydaktyczna, w tym:  

        # debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy), 

        # swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela, 

        # za i przeciw. 

        # burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji), 

        # mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).  

 

Metody eksponujące: 

- materiał audiowizualny,  

- wycieczka,  

 

Metody praktyczne: 

- pokaz, prezentacja, 

- ćwiczenia przedmiotowe, 

- praca z podręcznikiem, tekstem, 

- projekt (metoda projektów). 

 

Konsultacje indywidualne. 

 

Samodzielna praca studentów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 



 

Weryfikacja w formie ustnej:  
- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej,  
- ocena wystąpienia (podczas prezentacji, projektów, referatów),  
- ocena udziału w dyskusji,  
 
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
- kolokwium w formie: 
+ zadań otwartych np. listu, eseju, raportu, 
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania 
odpowiedzi, uzupełnianie luk. 
 
Weryfikacja innych aktywności:  
- ocena prezentacji multimedialnej,  
- ocena zadania projektowego, 
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,  
- rozmowa nieformalna, 
- ocena aktywności na zajęciach,  
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
 

Warunki zaliczenia 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się poniższymi kryteriami 

formalnymi. 

 

Ocena (2,0): student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 

50%. 

Ocena (3,0): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 51%.  

Ocena (3,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 61 – 70%.  

Ocena (4,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 71 – 80%.  

Ocena (4,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 81 – 90%.  

Ocena (5,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał w 91%.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 

codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 

socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 

codziennego, o charakterze społeczno-kulturowym, uzupełniane blokami leksykalno-tematycznymi związanymi z kierunkiem 

studiów a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Treści leksykalne: 

1. Czas wolny i zainteresowania.  

2. Pisanie CV. Zawody, miejsca pracy, kwalifikacje, tytuły zawodowe, stopnie naukowe. Obowiązki w pracy, programy pracy 

studentów za granicą. 

3. Oznaczenie czasu, wskazywania godzin czasu oficjalnego i nieoficjalnego, dat, ważnych wydarzeń ostatnich lat na 

świecie. Opis porządku dnia. Wiadomości telewizyjne.  

4. Święta: państwowe, sakralne; święta polskie i rosyjskie. Atrybuty świąteczne i prezenty. 

5. Wyznaczanie planów na przyszłość - życie rodzinne i zawodowe.  

5. Produkty spożywcze i inne towary. Porcje produktów. Zakupy w supermarkecie. Przepisy kulinarne, przygotowanie dań.  

6. Kształcenie w uczelni, plan zajęć, egzaminów, zaliczeń z określonych przedmiotów. Nauczanie języków obcych 

7. Mieszkanie i wyposażenie, meble, urządzenia domowe,  



akademik i mieszkania  wynajmowane.  

8. Człowiek. Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, odzież na każdą okazję i porę roku. 

9. Świat i przyroda: geografia, geopolityka, podstawowe wiadomości o różnych zjawiskach pogodowych, zmianach 

klimatycznych. 

10. Rosja: informacje o kulturze, historii i gospodarce. 

11. Sport, zainteresowanie, ызщкен ekstremalne. 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

● Rzeczownik (deklinacja I, II i III, singularia tantum, pluralia tantum, rzeczowniki dwurodzajowe) 
● Czasownik (koniugacja I i II, czasowniki nieregularne: хотеть, есть, дать, czas przyszły prosty i złożony, czas 

przeszły, tryb rozkazujący, tryb warunkowy, rekcja czasowników, czasowniki zakończone na -нуть) 
● Przymiotnik (deklinacja przymiotników twardo- i miękkotematowych, forma pełna i krótka, stopniowanie) 
● Przysłówek (tworzenie, stopniowanie) 
● Zaimek (odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych, zaimek zwrotny себя, zaimki nieokreślone) 
● Przyimek (użycie przyimków w konstrukcjach okolicznikowych miejsca i kierunku czasu, przyczyny, różne użycia 

przyimka по)  
● Zdania złożone 
● Mowa zależna 
● Strona bierna 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

A. Pado. Start.ru. Cz.2. Język rosyjski dla średniozaawansowanych. WSiP, Warszawa (2006). 

Materiały z Internetu, teksty fachowe z dziedziny związanej z kierunkiem studiów. 

A. Махнач, Нз первых уст. Русский язык для среднего уровня. Wydawnictwo Kram, Warszawa (2014) 

A. Махнач, Нз первых уст. Русский язык для продвинутого уровня. Wydawnictwo Kram, Warszawa (2009) 

 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach, konsultacje, konsultacje online  75 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 8 

Przygotowanie do kolokwiów  8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne: konsultacje z prowadzącym 1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 godz.) 3,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Humanistyczny 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 



Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lektorat języka włoskiego  

Course / group of courses Foreign language course in Italian  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

lektorat 18 1 1 zaliczenie z oceną 

lektorat 18 1 2 zaliczenie z oceną 

lektorat 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący  

Język wykładowy Polski, włoski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość języka obcego na poziomie B2. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+  ESOKJ FP2_U13 

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne, kolokwia.  

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- opis. 

 

Metody problemowe: 

- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz 

przewidzenia skutków decyzji), 

- metody aktywizujące, w  tym: 

    + metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach 

       lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”     

    + dyskusja dydaktyczna, w tym:  

        # debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy), 

        # swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela, 

        # za i przeciw. 



        # burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji), 

        # mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).  

 

Metody eksponujące: 

- materiał audiowizualny,  

- wycieczka,  

 

Metody praktyczne: 

- pokaz, prezentacja, 

- ćwiczenia przedmiotowe, 

- praca z podręcznikiem, tekstem, 

- projekt (metoda projektów). 

 

Konsultacje indywidualne. 

 

Samodzielna praca studentów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Weryfikacja w formie ustnej:  
- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej,  
- ocena wystąpienia (podczas prezentacji, projektów, referatów),  
- ocena udziału w dyskusji,  
 
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
- kolokwium w formie: 
+ zadań otwartych np. listu, eseju, raportu, 
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania 
odpowiedzi, uzupełnianie luk. 
 
Weryfikacja innych aktywności:  

- ocena prezentacji multimedialnej,  
- ocena zadania projektowego, 
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,  
- rozmowa nieformalna, 
- ocena aktywności na zajęciach,  
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
 

Warunki zaliczenia 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się poniższymi kryteriami 

formalnymi. 

 

Ocena (2,0): student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 

50%. 

Ocena (3,0): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 51%.  

Ocena (3,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 61 – 70%.  

Ocena (4,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 71 – 80%.  

Ocena (4,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał 

przynajmniej w 81 – 90%.  

Ocena (5,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał w 91%.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia 

codziennego o charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. 

Contents of the study programme (short version) 



The course is based on the handbook and on the program that takes into consideration various thematic and lexical blocks of 

socio-cultural character related to everyday life as well as grammatical issues adjusted to the level of the course. 

Treści programowe (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 
diretti e indiretti, 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 congiuntivo, il gerundio. Budowa zdań 
pojedynczych i złożonych. Zgodność czasów. 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.                

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

G. Rizzo, L. Ziglio, Nuovo Espresso 1 / 2 / 3 (z częściami: Podręcznik ucznia, Esercizi supplementari,  DVD, Attività e giochi, 

Grammatica), Alma Edizioni, Firenze, 2015.   

B. Quirino, Italia, Italiano, Italiani, Wyd. Skan i Hybryda, Tarnów, 2014.  

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

Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia. 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach, konsultacje, konsultacje online 75 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 8 

Przygotowanie do kolokwiów  8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne: konsultacje z prowadzącym 1 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (76 godz.) 3,0 



Zajęcia o charakterze praktycznym (100) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA Seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 25 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium magisterskie 18 3 1 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 3 2 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 3 3 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 16 4 
zaliczenie z oceną / egzamin 

dyplomowy 

Koordynator prof. dr hab. Andrzej Borowski 

Prowadzący prof. dr hab. Andrzej Borowski 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, dydaktyki  

FP2_W01 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 



2. 

ma pogłębioną i  usystematyzowaną wiedzę obejmującą 
metody, teorie, terminologię w odniesieniu do językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, dydaktyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki i 
dziedzin kultury 

FP2_W02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

3. 
wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, wiedzą ogólną z 
zakresu teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie 
dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym 

FP2_W03 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

4. 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę z zakresu literatury 
najnowszej, teorii literatury, kultury, współczesnego języka 
polskiego, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych 

FP2_W04 
FP2_W06 
FP2_W08 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

5. 

ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych 

FP2_W05 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

6. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna 
różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 
humanistyki  

FP2_W07 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

7. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 
zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 

FP2_W09 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

8. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i społecznych 
obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

9. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych  
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, 
ich celach, organizacji i funkcjonowaniu oraz stosowanych w  
nich dobrych praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia 
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

praca dyplomowa 

11. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozumie konieczność 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia 
się) przez całe życie 

FP2_U01 
FP2_U15 

referat 
praca dyplomowa 

12. 

umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury 

FP2_U02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

13. 

potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze z 
zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i 
medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i 
zaprezentować wyniki swoich badań 

FP2_U03 
referat 

praca dyplomowa 

14. 
potrafi syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U04 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

15. 

potrafi zorganizować i przeprowadzić badania określonego 
zjawiska edukacyjnego, kulturowego, społecznego oraz nadać 
uzyskanym wynikom formę podsumowania o charakterze tekstu 
ciągłego zawierającego konieczne zestawienia 

FP2_U05 
referat 

praca dyplomowa 

16. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 
wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami 
prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
referat 

praca dyplomowa 

17. 

potrafi sprawnie referować w mowie i w piśmie cudze poglądy,  
a następnie ustosunkować się do nich przy wykorzystaniu 
metody analizy, interpretacji, polemiki, wysnuwając stąd 
odpowiednie wnioski 

FP2_U09 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

18. 
umie tworzyć rozwinięty wieloczęściowy tekst o charakterze 
problemowym i naukowym na podstawie odpowiednio dobranej 
literatury, uwzględniając aktualny stan badań  

FP2_U12 
referat 

praca dyplomowa 

19. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy  



20. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania 
jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

21. 

postrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych i poszukuje rozwiązań zgodnych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości, etosem środowiskowym oraz z 
przepisami prawa 

FP2_K03 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

22. 
jest gotów do wypełniania ról zawodowych i społecznych oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia przedmiotowe,  
analiza i interpretacja tekstów, 
prezentacja multimedialna,  
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, 
dyskusja, 
klasyczna metoda problemowa, 
analiza przykładów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo; 
ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej (ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy magisterskiej) oraz umiejętności wypowiadania się i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków; - wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 
umiejętnościami i kompetencjami (dot. takich etapów jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie i 
przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy dyplomowej); 
przygotowanie referatów dot. wybranego problemu badawczego; 
redagowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej; 
egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne z kryteriami oceniania pracy magisterskiej przyjętymi w 
ZFP.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
Podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) 
oraz warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami 
oceny pracy dyplomowej, Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na studiach drugiego stopnia 
przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obowiązkowe uczestniczenie studenta w seminarium, aktywny udział w zajęciach,  
w semestrze 1: opracowanie konspektu rozprawy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową; przedstawienie referatu 
dotyczącego wybranego problemu badawczego; 
w semestrze 2: zredagowanie rozdziału teoretycznego pracy; wygłoszenie referatu dotyczącego badań własnych studenta; 
w semestrze 3: zredagowanie kolejnego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy); wygłoszenie referatu 
prezentującego wyniki badań i ich omówienie; 
w semestrze 4: zredagowanie całej pracy; zaakceptowanie przez promotora wyniku raportu z badania antyplagiatowego w 
JSA.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań (dotyczących wybranego problemu 
badawczego) i ujmowania ich przebiegu i wyników w formie pracy dyplomowej.  

Contents of the study programme (short version) 

MA Seminar prepares the student to conduct independent research (regarding a selected research problem) and to include 
their course and results in the form of a diploma thesis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Temat seminarium: Bohater literacki – wyznaczniki estetyczne i etyczne konstrukcji postaci – od baśni do reportażu 
„Bohater” i „bohaterstwo” jako kategorie opisujące funkcjonowanie postaci w  narracjach typu „fiction” i „non-fiction”. 
Bohaterstwo a system wartości etycznych („etos agonistyczny” – J. Burckhardt; „pietas Romana” – model wergiliański); etos 
mesjański, biblijny (judeo-chrześcijański) – mesjanizm; model post-chrześcijański – egzystencjalizm / personalizm; etos 
bohatera materialistyczny/ pragmatystyczny. Estetyka bohatera i bohaterstwa w literaturze i w sztuce. Bohater literacki 
wobec ideologii. 
 
I. KLASYCZNY ETOS  HEROICZNY – WZORCE  POETYCKIE 
1. ethos – „charakter”, „zwyczaj” 
heroikós (gr. heros) – „bohaterski” (pers. bahadur – mocarz) 
[hebr. gibor – „bohater”; gewura – „moc, potęga” (piąta sefira) w mistyce / kabale] 
System wartości – areté (łac. virtus) – szlachetność, cnota 
(wyznacznik  godności/  czci – gr. timé); kalokagathia (aner kalós kai agathós); megalopsychia (łac. magnanimitas) – 



wielkoduszność; hypsos (łac. sublimitas) – wzniosłość. „Etos agonistyczny” – „agonistyczny ideał życiowy” (agón, 
łac. cer-tamen) (J.Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte) Homer (“…ten Hellada pepáideuken”, Plato, Rp. X, 
606)  
Iliada [ Ἰ λ ι ά ς] (Achilles, Hektor); Odyseja [Ὀδύσσεια] (Odyseusz-Ulisses „Etos ergatestyczny” (ergates, ergatikós, 
łac. labor, laboriosus ) Hezjod, Prace i dni [  Ἔ ρ γ α   κ α ὶ   ἡ μ έ ρ α ι] 
 
II. SYNTEZA  KLASYCZNEGO WZORCA WYCHOWAWCZEGO 
Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida (Aeneis) - „Pius Aeneas” –  virtus Romana (pietas, labor, fatum) 
 
II. WZORZEC MESJAŃSKI – BIBLIJNY; JUDAIZM - CHRZEŚCIJAŃSTWO 
1.Bohater jako „namaszczony” wybrany (wskazany przez Boga) - hebr. „maszijah”  ַיח שִׁ  mesjasz”; gr. Χριστός„ = .מָּ
(Christos) – tytuł królewski (wodzowski) – prototyp: Samson (zwycięzca nad Filistynami), Dawid (zwycięzca Goliata) 
- Jezus Chrystus jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana; 
2. Heroizm ofiary i poświęcenia (sens cierpienia – konfrontacja ze złem) – paradoks klęski jako warunku zwycięstwa 
(mesjanizm romantyczny i neoromantyczny) – towianizm, historiozofia poetów romantycznych (A. Mickiewicz, Z. 
Krasiński) – „alternatywa” dla chrześcijańskiej teologii cierpienia; 
 
III. MODEL POST-CHRZEŚCIJAŃSKI – EGZYSTENCJALISTYCZNY 
"Antyheroizm" – bohater osamotniony, pozostawiony samemu sobie, działający wbrew innym („piekło to inni” – J.P. 
Sartre); bezsilność intelektualna wobec tajemnicy („absurdu”?) – pytanie o sens „kondycji ludzkiej” bez odpowiedzi 
(Siódma pieczęć Ingmara Bergmana); „antybohater” – Don Kiszot – „dobry żołnierz” Szwejk – „bohater” narracji 
Kundery. 
 
IV. MODEL MATERIALISTYCZNY – SOCJALISTYCZNY/ NACJONALISTYCZNY 
Heroizm społeczny – „dobro ludu”/społeczeństwa/„narodu” – warunek sukcesu: poświęcenie (siebie albo kogoś – 
jednostki albo grupy społecznej) dla zbiorowości (państwa) 
 
V. MODEL PERSONALISTYCZNY – PERSONALIZM 
Synteza – podmiotem i przedmiotem działania „bohatera” jest OSOBA i jej dobro w kontekście problematyki społecznej. 
Heroizm praktyczny, antymilitarny, obywatelski. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
W. Jaeger, Paideia, 200. 
T. S. Eliot, Wergiliusz i świat chrześcijański [w:] Szkice literackie, 1963. 
M. Ossowska, Etos rycerski i jego odmiany, 1973. 
 
Literatura uzupełniająca 
T. Michałowska, Bohater literacki, [hasło w:] Słownik literatury staropolskiej, 1990, 1998 
Bohater literacki / postać literacka, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, 1988. 
K. Górski, Bohater oraz A. Martuszewska, [hasła w:] Bohater powieściowy, [hasła w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, 
2002. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w seminarium (72 godz.) + konsultacje z prowadzącym, 
w tym konsultacje on-line (328 godz.) + egzamin dyplomowy (1 godz.) 

401 

Badania własne studenta (empiryczne i lekturowe) 70 

Pisemne opracowanie badań 50 

Redagowanie pracy magisterskiej 84 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 625 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (401 godz.) 16,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (625 godz.) 25,0 

 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante08/Homeros/hom_od00.html


W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA Seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 25 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium magisterskie 18 3 1 
zaliczenie z oceną  

 

seminarium magisterskie 18  3 2 
zaliczenie z oceną  

 

seminarium magisterskie 18 3 3 
zaliczenie z oceną  

 

seminarium magisterskie 18 16 4 
zaliczenie z oceną / egzamin 

dyplomowy 

Koordynator prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

Prowadzący prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, dydaktyki   

FP2_W01 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

2. 

ma pogłębioną i  usystematyzowaną wiedzę obejmującą 
metody, teorie, terminologię w odniesieniu do językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, dydaktyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki i 
dziedzin kultury 

FP2_W02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

3. 
wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, wiedzą ogólną z 
zakresu teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie 
dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym 

FP2_W03 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 



4. 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę z zakresu literatury 
najnowszej, teorii literatury, kultury, współczesnego języka 
polskiego, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych 

FP2_W04 
FP2_W06 
FP2_W08 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

5. 

ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych 

FP2_W05 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

6. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna 
różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 
humanistyki  

FP2_W07 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

7. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 
zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 

FP2_W09 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

8. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i społecznych 
obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

9. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych  
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, 
ich celach, organizacji i funkcjonowaniu oraz stosowanych w  
nich dobrych praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia 
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

praca dyplomowa 

11. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozumie konieczność 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia 
się) przez całe życie 

FP2_U01 
FP2_U15 

referat 
praca dyplomowa 

12. 

umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury 

FP2_U02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

13. 

potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze z 
zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i 
medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i 
zaprezentować wyniki swoich badań 

FP2_U03 
referat 

praca dyplomowa 

14. 
potrafi syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U04 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

15. 

potrafi zorganizować i przeprowadzić badania określonego 
zjawiska edukacyjnego, kulturowego, społecznego oraz nadać 
uzyskanym wynikom formę podsumowania o charakterze tekstu 
ciągłego zawierającego konieczne zestawienia 

FP2_U05 
referat 

praca dyplomowa 

16. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 
wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami 
prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
referat 

praca dyplomowa 

17. 

potrafi sprawnie referować w mowie i w piśmie cudze poglądy,  
a następnie ustosunkować się do nich przy wykorzystaniu 
metody analizy, interpretacji, polemiki, wysnuwając stąd 
odpowiednie wnioski 

FP2_U09 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

18. 
umie tworzyć rozwinięty wieloczęściowy tekst o charakterze 
problemowym i naukowym na podstawie odpowiednio dobranej 
literatury, uwzględniając aktualny stan badań  

FP2_U12 
referat 

praca dyplomowa 

19. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy  

20. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania 
jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

21. 

postrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych i poszukuje rozwiązań zgodnych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości, etosem środowiskowym oraz z 
przepisami prawa 

FP2_K03 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

22. 
jest gotów do wypełniania ról zawodowych i społecznych oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 



 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia przedmiotowe,  
analiza tekstów, 
prezentacja multimedialna,  
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, 
dyskusja, 
klasyczna metoda problemowa, 
analiza przykładów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo; 
ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej (ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy magisterskiej) oraz umiejętności wypowiadania się i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków; - wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 
umiejętnościami i kompetencjami (dot. takich etapów jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie i 
przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy dyplomowej); 
przygotowanie referatów dot. wybranego problemu badawczego; 
redagowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej; 
egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne z kryteriami oceniania pracy magisterskiej przyjętymi w 
ZFP.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
Podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) 
oraz warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami 
oceny pracy dyplomowej, Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na studiach drugiego stopnia 
przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obowiązkowe uczestniczenie studenta w seminarium, aktywny udział w zajęciach,  
w semestrze 1: opracowanie konspektu rozprawy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową; przedstawienie referatu 
dotyczącego wybranego problemu badawczego; 
w semestrze 2: zredagowanie rozdziału teoretycznego pracy; wygłoszenie referatu dotyczącego badań własnych studenta; 
w semestrze 3: zredagowanie kolejnego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy); wygłoszenie referatu 
prezentującego wyniki badań i ich omówienie; 
w semestrze 4: zredagowanie całej pracy; zaakceptowanie przez promotora wyniku raportu z badania antyplagiatowego w 
JSA.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań (dotyczących wybranego problemu 
badawczego) i ujmowania ich przebiegu i wyników w formie pracy dyplomowej.  

Contents of the study programme (short version) 

MA Seminar prepares the student to conduct independent research (regarding a selected research problem) and to include 
their course and results in the form of a diploma thesis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Onomastyka i współczesna leksyka polska. 
Uszczegółowienie nastąpi po sprecyzowaniu przez uczestników seminarium tematów prac magisterskich. Wśród propozycji 
tematycznych mogą̨ się̨ znaleźć́: 
- tytuły artykułów publikowanych w rożnego typu czasopismach,  
- antroponimia wybranych miejscowości, 
- zapożyczenia angielskie w wybranych czasopismach,  
- analiza stylistyczna tekstów z serii „młodzi, wykształceni z wielkich ośrodków, 
- językowy obraz partii politycznych, 
- warianty fleksyjne w języku młodzieży. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Odpowiednia do każdego tematu pracy magisterskiej. 
 
Literatura uzupełniająca 
Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 1998. 
A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012. 
A. Witalisz, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków 2016. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 



Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w seminarium (72 godz.) + konsultacje z prowadzącym, 
w tym konsultacje on-line (328 godz.) + egzamin dyplomowy (1 godz.) 

401 

Badania własne studenta (empiryczne i lekturowe) 70 

Pisemne opracowanie badań 50 

Redagowanie pracy magisterskiej 84 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 625 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (401 godz.) 16,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (625 godz.) 25,0 

 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA Seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 25 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium magisterskie 18 3 1 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18  3 2 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 3 3 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 16 4 
zaliczenie z oceną / egzamin 

dyplomowy 

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 



ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, dydaktyki   

FP2_W01 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

2. 

ma pogłębioną i  usystematyzowaną wiedzę obejmującą 
metody, teorie, terminologię w odniesieniu do językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, dydaktyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki i 
dziedzin kultury 

FP2_W02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

3. 
wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, wiedzą ogólną z 
zakresu teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie 
dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym 

FP2_W03 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

4. 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę z zakresu literatury 
najnowszej, teorii literatury, kultury, współczesnego języka 
polskiego, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych 

FP2_W04 
FP2_W06 
FP2_W08 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

5. 

ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych 

FP2_W05 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

6. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna 
różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 
humanistyki  

FP2_W07 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

7. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 
zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 

FP2_W09 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

8. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i społecznych 
obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

9. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych  
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, 
ich celach, organizacji i funkcjonowaniu oraz stosowanych w  
nich dobrych praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia 
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

praca dyplomowa 

11. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozumie konieczność 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia 
się) przez całe życie 

FP2_U01 
FP2_U15 

referat 
praca dyplomowa 

12. 

umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury 

FP2_U02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

13. 

potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze z 
zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i 
medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i 
zaprezentować wyniki swoich badań 

FP2_U03 
referat 

praca dyplomowa 

14. 
potrafi syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U04 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 



15. 

potrafi zorganizować i przeprowadzić badania określonego 
zjawiska edukacyjnego, kulturowego, społecznego oraz nadać 
uzyskanym wynikom formę podsumowania o charakterze tekstu 
ciągłego zawierającego konieczne zestawienia 

FP2_U05 
referat 

praca dyplomowa 

16. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 
wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami 
prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
referat 

praca dyplomowa 

17. 

potrafi sprawnie referować w mowie i w piśmie cudze poglądy,  
a następnie ustosunkować się do nich przy wykorzystaniu 
metody analizy, interpretacji, polemiki, wysnuwając stąd 
odpowiednie wnioski 

FP2_U09 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

18. 
umie tworzyć rozwinięty wieloczęściowy tekst o charakterze 
problemowym i naukowym na podstawie odpowiednio dobranej 
literatury, uwzględniając aktualny stan badań  

FP2_U12 
referat 

praca dyplomowa 

19. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy  

20. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania 
jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

21. 

postrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych i poszukuje rozwiązań zgodnych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości, etosem środowiskowym oraz z 
przepisami prawa 

FP2_K03 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

22. 
jest gotów do wypełniania ról zawodowych i społecznych oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia przedmiotowe,  
analiza tekstów, 
prezentacja multimedialna,  
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, 
dyskusja, 
klasyczna metoda problemowa, 
analiza przykładów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo; 
ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej (ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy magisterskiej) oraz umiejętności wypowiadania się i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków; - wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 
umiejętnościami i kompetencjami (dot. takich etapów jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie i 
przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy dyplomowej); 
przygotowanie referatów dot. wybranego problemu badawczego; 
redagowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej; 
egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne z kryteriami oceniania pracy magisterskiej przyjętymi w 
ZFP.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
Podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) 
oraz warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami 
oceny pracy dyplomowej, Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na studiach drugiego stopnia 
przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obowiązkowe uczestniczenie studenta w seminarium, aktywny udział w zajęciach,  
w semestrze 1: opracowanie konspektu rozprawy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową; przedstawienie referatu 
dotyczącego wybranego problemu badawczego; 
w semestrze 2: zredagowanie rozdziału teoretycznego pracy; wygłoszenie referatu dotyczącego badań własnych studenta; 
w semestrze 3: zredagowanie kolejnego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy); wygłoszenie referatu 
prezentującego wyniki badań i ich omówienie; 
w semestrze 4: zredagowanie całej pracy; zaakceptowanie przez promotora wyniku raportu z badania antyplagiatowego w 
JSA.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań (dotyczących wybranego problemu 
badawczego) i ujmowania ich przebiegu i wyników w formie pracy dyplomowej.  



Contents of the study programme (short version) 

MA Seminar prepares the student to conduct independent research (regarding a selected research problem) and to include 
their course and results in the form of a diploma thesis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Język – literatura – kultura w edukacji szkolnej  
I. Badania  naukowe 
Przedmiot, cel, metody i narzędzia badań 
Możliwości i obszary wykorzystywania w praktyce badań nad literaturą, językiem, kulturą 
Poprawność metodologiczna – warunki i wykładniki 
Tekst naukowy – cechy, odbiór, tworzenie  
Metodologia przygotowywania pracy magisterskiej 
                                                     
II. Język – narzędzie  komunikacji i tworzywo tekstów 
Język w rozwoju 
Odmiany i style współczesnej polszczyzny 
Język w różnych tekstach 
Język w tekstach kultury popularnej: komiks, hip-hop  
Stare i nowe nazewnictwo 
Triada: Rezultat indywidualnego poznania świata  wyrażony     w języku – tzw. językowy obraz świata (stereotyp społeczny) 
–   świat przedstawiony w literaturze 
         
III. Literatura zapośredniczona w języku i kulturze          
Przebieg, cechy i składniki komunikacji literackiej 
Budowa dzieła literackiego 
Cechy gatunkowe dzieł literackich 
Dzieło literackie jako komunikat 
Skuteczna recepcja dzieła literackiego 
Konkretyzacja dzieła literackiego = odbiór + współtworzenie 
Swoistość literatury młodzieżowej 
Aspekt wychowawczy, dydaktyczny i aksjologiczny literatury młodzieżowej  
Dawna i nowa tzw. klasyka młodzieżowa, polska i zagraniczna 
Fenomen twórczości Małgorzaty Musierowicz 
W kręgu „Jeżycjady” M. Musierowicz: obraz świata, dokumentacja zdarzeń i ich ocena, kreacje bohaterów, pośredni i 
bezpośredni dydaktyzm, wartości i wartościowanie 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
A. Baluch, Książka jest światem: O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005. 
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006. 
K. Choińska, J. Kowalikowa, M. Pachowicz, Warsztat autora pierwszej polonistycznej pracy dyplomowej, Tarnów 2014. 
Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, Tarnów 2008. 
M. Czermińska (red.), Polonistyka w przebudowie t. I i II, Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – 
edukacja, Kraków 2005. 
S. Dubisz (red.), Język – kultura – społeczeństwo, Warszawa 1990. 
J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk1997. 
M. P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury, Kraków 2006. 
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001. 
W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 2000. 
A. Wilkoń, Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Katowice 1987. 
 
Literatura uzupełniająca 
M. Bachtin, Dialog – Język – Literatura, Warszawa 1983. 
A. Duszak, Tekst – Dyskurs – Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998. 
M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977. 
H. G. Gadamer, Czy poeci umilkną, Bydgoszcz  1998. 
G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 2000. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w seminarium (72 godz.) + konsultacje z prowadzącym, 
w tym konsultacje on-line (328 godz.) + egzamin dyplomowy (1 godz.) 

401 

Badania własne studenta (empiryczne i lekturowe) 70 

Pisemne opracowanie badań 50 



Redagowanie pracy magisterskiej 84 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 625 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (401 godz.) 16,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (625 godz.) 25,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA Seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 25 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium magisterskie 18 3 1 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18  3 2 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 3 3 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 16 4 
zaliczenie z oceną / egzamin 

dyplomowy 

Koordynator prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Prowadzący prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 



Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, dydaktyki   

FP2_W01 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

2. 

ma pogłębioną i  usystematyzowaną wiedzę obejmującą 
metody, teorie, terminologię w odniesieniu do językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, dydaktyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki i 
dziedzin kultury 

FP2_W02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

3. 
wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, wiedzą ogólną z 
zakresu teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie 
dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym 

FP2_W03 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

4. 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę z zakresu literatury 
najnowszej, teorii literatury, kultury, współczesnego języka 
polskiego, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych 

FP2_W04 
FP2_W06 
FP2_W08 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

5. 

ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych 

FP2_W05 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

6. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna 
różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 
humanistyki  

FP2_W07 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

7. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 
zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 

FP2_W09 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

8. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i społecznych 
obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

9. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych  
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, 
ich celach, organizacji i funkcjonowaniu oraz stosowanych w  
nich dobrych praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia 
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

praca dyplomowa 

11. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozumie konieczność 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia 
się) przez całe życie 

FP2_U01 
FP2_U15 

referat 
praca dyplomowa 

12. 

umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury 

FP2_U02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

13. 

potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze z 
zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i 
medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i 
zaprezentować wyniki swoich badań 

FP2_U03 
referat 

praca dyplomowa 

14. 
potrafi syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U04 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

15. 

potrafi zorganizować i przeprowadzić badania określonego 
zjawiska edukacyjnego, kulturowego, społecznego oraz nadać 
uzyskanym wynikom formę podsumowania o charakterze tekstu 
ciągłego zawierającego konieczne zestawienia 

FP2_U05 
referat 

praca dyplomowa 

16. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 
wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami 
prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
referat 

praca dyplomowa 

17. 

potrafi sprawnie referować w mowie i w piśmie cudze poglądy,  
a następnie ustosunkować się do nich przy wykorzystaniu 
metody analizy, interpretacji, polemiki, wysnuwając stąd 
odpowiednie wnioski 

FP2_U09 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 



18. 
umie tworzyć rozwinięty wieloczęściowy tekst o charakterze 
problemowym i naukowym na podstawie odpowiednio dobranej 
literatury, uwzględniając aktualny stan badań  

FP2_U12 
referat 

praca dyplomowa 

19. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy  

20. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania 
jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

21. 

postrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych i poszukuje rozwiązań zgodnych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości, etosem środowiskowym oraz z 
przepisami prawa 

FP2_K03 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

22. 
jest gotów do wypełniania ról zawodowych i społecznych oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia przedmiotowe,  
analiza tekstów, 
prezentacja multimedialna,  
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, 
dyskusja, 
klasyczna metoda problemowa, 
analiza przykładów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo; 
ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej (ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy magisterskiej) oraz umiejętności wypowiadania się i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków; - wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 
umiejętnościami i kompetencjami (dot. takich etapów jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie i 
przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy dyplomowej); 
przygotowanie referatów dot. wybranego problemu badawczego; 
redagowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej; 
egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne z kryteriami oceniania pracy magisterskiej przyjętymi w 
ZFP.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
Podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) 
oraz warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami 
oceny pracy dyplomowej, Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na studiach drugiego stopnia 
przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obowiązkowe uczestniczenie studenta w seminarium, aktywny udział w zajęciach,  
w semestrze 1: opracowanie konspektu rozprawy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową; przedstawienie referatu 
dotyczącego wybranego problemu badawczego; 
w semestrze 2: zredagowanie rozdziału teoretycznego pracy; wygłoszenie referatu dotyczącego badań własnych studenta; 
w semestrze 3: zredagowanie kolejnego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy); wygłoszenie referatu 
prezentującego wyniki badań i ich omówienie; 
w semestrze 4: zredagowanie całej pracy; zaakceptowanie przez promotora wyniku raportu z badania antyplagiatowego w 
JSA.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań (dotyczących wybranego problemu 
badawczego) i ujmowania ich przebiegu i wyników w formie pracy dyplomowej.  

Contents of the study programme (short version) 

MA Seminar prepares the student to conduct independent research (regarding a selected research problem) and to include 
their course and results in the form of a diploma thesis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Obraz i słowo w komunikacji XX i XXI w. (Przedmiotem seminarium jest analiza zjawisk, które należą do szeroko pojętej 
komunikacji. Szczególny nacisk kładzie się na literaturę i sztukę oraz ich rolę w komunikacji). 

1. Kultura werbalna a kultura audiowizualna. 
2. Słowo i obraz w mediach. Wielokodowość. 
3. Poszukiwania intermedialne. 



4. Komunikacja w reklamie. Słowo i obraz. 
4. Happening. Stosunek do mowy i języka. 
5. Happening a literatura. 
6. Instalacja. 
7. Poezja konkretna a literatura wizualna. Wiersze przedmioty. 
8. Elementy językowe w doświadczeniu plastycznym. 
9. Grafika użytkowa 
10. Plakat 
11.Fotografia 
12. Komiks 
13. Film. Adaptacja filmowa. Analiza przekładalności intersemiotycznej. 
14. Związki literatury i filmu 
15. Teatr: Kantor, Grotowski. 
16. Komunikacja bez słów. Mowa ciała. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura (podział na podstawową i uzupełniającą w zależności od tematu prac magisterskich): 
Almanach antropologiczny 3. Słowo/obraz, Warszawa 2010. 
J. Antas, Gesty obrazy pojęć i schematy myśli, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, Kraków 2006, s. 
181-212. 
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996. 
D. Danek, Dzieło literackie jako książka, Warszawa 1980. 
U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994. 
T. Goban-Klas, Powstanie i rozwój mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001. 
M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.  
taż, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985.  
taż, W laboratorium sztuki XX w. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.  
taż, Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010. 
A. Jackiewicz, Kino metaforyczne i metonimiczne w świetle[w:] Antropologia filmu, Kraków 1975. 
R. Jakobson, Upadek filmu? [w]: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972. 
Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4. 
H. Książek-Konicka, Język filmu jako język artystyczny [w:] Problemy semiotyczne filmu, red. A. Helman i E. Wilk, Katowice 
1980, s. 52-69. 
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988. 
J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984. 
K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji, Kraków 1996. 
M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981. 
R. K. Przybylski, Słowo i obraz w komiksie [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska i J. Sławiński, 
Wrocław 1980. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w seminarium (72 godz.) + konsultacje z prowadzącym, 
w tym konsultacje on-line (328 godz.) + egzamin dyplomowy (1 godz.) 

401 

Badania własne studenta (empiryczne i lekturowe) 70 

Pisemne opracowanie badań 50 

Redagowanie pracy magisterskiej 84 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 625 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (401 godz.) 16,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (625 godz.) 25,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 



S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA Seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 25 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium magisterskie 18 3 1 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 3 2 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 3 3 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 16 4 
zaliczenie z oceną / egzamin 

dyplomowy 

Koordynator dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, dydaktyki  

FP2_W01 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

2. 

ma pogłębioną i  usystematyzowaną wiedzę obejmującą 
metody, teorie, terminologię w odniesieniu do językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, dydaktyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki i 
dziedzin kultury 

FP2_W02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

3. 
wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, wiedzą ogólną z 
zakresu teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie 
dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym 

FP2_W03 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

4. 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę z zakresu literatury 
najnowszej, teorii literatury, kultury, współczesnego języka 
polskiego, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych 

FP2_W04 
FP2_W06 
FP2_W08 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 



5. 

ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych 

FP2_W05 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

6. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna 
różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 
humanistyki  

FP2_W07 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

7. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 
zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 

FP2_W09 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

8. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i społecznych 
obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

9. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych  
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, 
ich celach, organizacji i funkcjonowaniu oraz stosowanych w  
nich dobrych praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia 
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

praca dyplomowa 

11. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozumie konieczność 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia 
się) przez całe życie 

FP2_U01 
FP2_U15 

referat 
praca dyplomowa 

12. 

umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury 

FP2_U02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

13. 

potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze z 
zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i 
medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i 
zaprezentować wyniki swoich badań 

FP2_U03 
referat 

praca dyplomowa 

14. 
potrafi syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U04 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

15. 

potrafi zorganizować i przeprowadzić badania określonego 
zjawiska edukacyjnego, kulturowego, społecznego oraz nadać 
uzyskanym wynikom formę podsumowania o charakterze tekstu 
ciągłego zawierającego konieczne zestawienia 

FP2_U05 
referat 

praca dyplomowa 

16. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 
wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami 
prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
referat 

praca dyplomowa 

17. 

potrafi sprawnie referować w mowie i w piśmie cudze poglądy,  
a następnie ustosunkować się do nich przy wykorzystaniu 
metody analizy, interpretacji, polemiki, wysnuwając stąd 
odpowiednie wnioski 

FP2_U09 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

18. 
umie tworzyć rozwinięty wieloczęściowy tekst o charakterze 
problemowym i naukowym na podstawie odpowiednio dobranej 
literatury, uwzględniając aktualny stan badań  

FP2_U12 
referat 

praca dyplomowa 

19. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy  

20. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania 
jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

21. 

postrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych i poszukuje rozwiązań zgodnych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości, etosem środowiskowym oraz z 
przepisami prawa 

FP2_K03 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

22. 
jest gotów do wypełniania ról zawodowych i społecznych oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 



ćwiczenia przedmiotowe,  
analiza i interpretacja tekstów, 
prezentacja multimedialna,  
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, 
dyskusja, 
klasyczna metoda problemowa, 
analiza przykładów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo; 
ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej (ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy magisterskiej) oraz umiejętności wypowiadania się i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków; - wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 
umiejętnościami i kompetencjami (dot. takich etapów jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie i 
przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy dyplomowej); 
przygotowanie referatów dot. wybranego problemu badawczego; 
redagowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej; 
egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne z kryteriami oceniania pracy magisterskiej przyjętymi w 
ZFP.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
Podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) 
oraz warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami 
oceny pracy dyplomowej, Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na studiach drugiego stopnia 
przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obowiązkowe uczestniczenie studenta w seminarium, aktywny udział w zajęciach,  
w semestrze 1: opracowanie konspektu rozprawy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową; przedstawienie referatu 
dotyczącego wybranego problemu badawczego; 
w semestrze 2: zredagowanie rozdziału teoretycznego pracy; wygłoszenie referatu dotyczącego badań własnych studenta; 
w semestrze 3: zredagowanie kolejnego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy); wygłoszenie referatu 
prezentującego wyniki badań i ich omówienie; 
w semestrze 4: zredagowanie całej pracy; zaakceptowanie przez promotora wyniku raportu z badania antyplagiatowego w 
JSA.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań (dotyczących wybranego problemu 
badawczego) i ujmowania ich przebiegu i wyników w formie pracy dyplomowej.  

Contents of the study programme (short version) 

MA Seminar prepares the student to conduct independent research (regarding a selected research problem) and to include 
their course and results in the form of a diploma thesis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Temat seminarium: Kręgi nowoczesności, kręgi ponowoczesności 
Analiza i interpretacja wybranych dzieł literackich związanych z tematem seminarium (utwory m. in. Bolesława Leśmiana, 
Kazimierza Tetmajera, Leopolda Staffa, Brunona Schulza, Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza 
Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Stanisława 
Barańczaka, Jerzego Pilcha, Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja Sapkowskiego i innych); analiza wybranych pozycji 
literatury uzupełniającej; indywidualna opieka nad studentem przygotowującym rozprawę magisterską. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
B. Leśmian, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
L. Staff, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
K. Tetmajer, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą (wyd. dowolne). 
J. Iwaszkiewicz, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
Cz. Miłosz, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
T. Różewicz, Wybór poezji (wyd. dowolne) 
Z. Herbert, Wybór poezji (wyd. dowolne) 
M. Białoszewski, Wybór poezji (wyd. dowolne) 
S. Grochowiak, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
T. Nowak, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
S. Barańczak, Wybór poezji (wyd. dowolne). 
J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem (wyd. dowolne). 
R. Kapuściński, Cesarz (wyd. dowolne). 
A. Sapkowski, Pięcioksiąg wiedźmiński (wyd. dowolne). 
 
Literatura uzupełniająca 
W. Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz 1999. 
-M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007. 



M. Nawrocki, Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji polskiej XX i XXI wieku, Tarnów 2010. 
Nowoczesność jako doświadczenie, pod red. R. Nycza, A. Zeidler-Janiszewskiej, Kraków 2006. 
R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002. 
R. Nycz, Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o literaturze, wyd. II, Kraków 2000. 
Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków 1998. 
M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. III popr., Kraków 2001. 
M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994. 
Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1998.  
Postmodernizm. Teksty polskich autorów, pod red. M. A. Potockiej, Kraków 2003. 
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, oprac. T. Gadacz, wstępem 
poprz. A. Bielik-Robson, Warszawa 2001. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w seminarium (72 godz.) + konsultacje z prowadzącym, 
w tym konsultacje on-line (328 godz.) + egzamin dyplomowy (1 godz.) 

401 

Badania własne studenta (empiryczne i lekturowe) 70 

Pisemne opracowanie badań 50 

Redagowanie pracy magisterskiej 84 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 625 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (401 godz.) 16,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (625 godz.) 25,0 

 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA Seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 25 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium magisterskie 18 3 1 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18  3 2 zaliczenie z oceną  



seminarium magisterskie 18 3 3 zaliczenie z oceną  

seminarium magisterskie 18 16 4 
zaliczenie z oceną / egzamin 

dyplomowy 

Koordynator dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, dydaktyki 

FP2_W01 
 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

2. 

ma pogłębioną i  usystematyzowaną wiedzę obejmującą 
metody, teorie, terminologię w odniesieniu do językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, dydaktyki oraz pokrewnych dyscyplin nauki i 
dziedzin kultury 

FP2_W02 
 
 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

3. 
wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, wiedzą ogólną z 
zakresu teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie 
dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym 

FP2_W03 
 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

4. 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę z zakresu literatury 
najnowszej, teorii literatury, kultury, współczesnego języka 
polskiego, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych 

FP2_W04 
FP2_W06 
FP2_W08 

 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

5. 

ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi 
zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na 
integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 
naukowych 

FP2_W05 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

6. 
w kontekście dylematów współczesnej cywilizacji zna 
różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 
humanistyki  

FP2_W07 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

7. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną 
i metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 
dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 
zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 
kulturalnej, edukacyjnej, medialnej 

FP2_W09 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

8. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i społecznych 
obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej 

FP2_W10 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

9. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach związanych  
z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, 
ich celach, organizacji i funkcjonowaniu oraz stosowanych w  
nich dobrych praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia 
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
referat 

praca dyplomowa 



11. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozumie konieczność 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia 
się) przez całe życie 

FP2_U01 
FP2_U15 

referat 
praca dyplomowa 

12. 

umie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa 
i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin nauki i dziedzin 
kultury 

FP2_U02 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

13. 

potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze z 
zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, edukacyjnej i 
medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i 
zaprezentować wyniki swoich badań 

FP2_U03 
referat 

praca dyplomowa 

14. 
potrafi syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U04 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

15. 

potrafi zorganizować i przeprowadzić badania określonego 
zjawiska edukacyjnego, kulturowego, społecznego oraz nadać 
uzyskanym wynikom formę podsumowania o charakterze tekstu 
ciągłego zawierającego konieczne zestawienia 

FP2_U05 
referat 

praca dyplomowa 

16. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 
wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami 
prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
referat 

praca dyplomowa 

17. 

potrafi sprawnie referować w mowie i w piśmie cudze poglądy,  
a następnie ustosunkować się do nich przy wykorzystaniu 
metody analizy, interpretacji, polemiki, wysnuwając stąd 
odpowiednie wnioski 

FP2_U09 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy 

18. 
umie tworzyć rozwinięty wieloczęściowy tekst o charakterze 
problemowym i naukowym na podstawie odpowiednio dobranej 
literatury, uwzględniając aktualny stan badań  

FP2_U12 
referat 

praca dyplomowa 

19. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 

dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 
egzamin dyplomowy  

20. 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania 
jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

21. 

postrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych i poszukuje rozwiązań zgodnych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości, etosem środowiskowym oraz z 
przepisami prawa 

FP2_K03 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

22. 
jest gotów do wypełniania ról zawodowych i społecznych oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
dyskusja 
referat 

praca dyplomowa 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia przedmiotowe,  
analiza tekstów, 
prezentacja multimedialna,  
objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, 
dyskusja, 
klasyczna metoda problemowa, 
analiza przykładów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo; 
ocena aktywności studenta i jego wiedzy merytorycznej (ujawniającej się przy redagowaniu poszczególnych fragmentów 
pracy magisterskiej) oraz umiejętności wypowiadania się i argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków; - wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz 
umiejętnościami i kompetencjami (dot. takich etapów jak: wybór tematu pracy, sporządzenie konspektu, zgromadzenie i 
przestudiowanie literatury przedmiotu, zebranie i analiza materiału, napisanie pracy dyplomowej); 
przygotowanie referatów dot. wybranego problemu badawczego; 
redagowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej; 
egzamin dyplomowy. 
Kryteria oceny pracy dyplomowej (jej fragmentów i całości) zgodne z kryteriami oceniania pracy magisterskiej przyjętymi w 
ZFP.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP; 
Podstawowe wymogi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej (w tym podstawowe wymagania merytoryczne i edytorskie) 
oraz warunki i przebieg procesu recenzowania i egzaminu dyplomowego zgodne z: Regulaminem studiów, Zasadami 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej, Wymogami dotyczącymi przygotowania i złożenia pracy dyplomowej, Kryteriami 
oceny pracy dyplomowej, Regulaminem przeprowadzania egzaminu dyplomowego – na studiach drugiego stopnia 



przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obowiązkowe uczestniczenie studenta w seminarium, aktywny udział w zajęciach,  
w semestrze 1: opracowanie konspektu rozprawy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową; przedstawienie referatu 
dotyczącego wybranego problemu badawczego; 
w semestrze 2: zredagowanie rozdziału teoretycznego pracy; wygłoszenie referatu dotyczącego badań własnych studenta; 
w semestrze 3: zredagowanie kolejnego rozdziału (lub spójnej i ważnej części rozprawy); wygłoszenie referatu 
prezentującego wyniki badań i ich omówienie; 
w semestrze 4: zredagowanie całej pracy; zaakceptowanie przez promotora wyniku raportu z badania antyplagiatowego w 
JSA.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium magisterskie przygotowuje do prowadzenia samodzielnych badań (dotyczących wybranego problemu 
badawczego) i ujmowania ich przebiegu i wyników w formie pracy dyplomowej.  

Contents of the study programme (short version) 

MA Seminar prepares the student to conduct independent research (regarding a selected research problem) and to include 
their course and results in the form of a diploma thesis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Kontynuacja i zmiany w  polszczyźnie XX i początku XXI wieku. 
Tematyka seminarium skupia się wokół różnorodnych zjawisk językowych obecnych w języku, tekście, komunikacji (np. 
zapożyczeń, nowomowy, agresji językowej). Materiał badawczy będą stanowić – wybrane przez studenta – różnorodne 
teksty i wypowiedzi (m.in. medialne, literackie, folklorystyczne) analizowane w zależności od tematu pracy w kontekstach np. 
pragmalingwistyki, socjolingwistyki, poprawności językowej, kultury języka, etyki i estetyki językowej. 
Tematyka prac może także dotyczyć zagadnień z zakresu językoznawstwa zaproponowanych przez studentów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Odpowiednia do każdego tematu pracy magisterskiej. 
 
Literatura uzupełniająca 
Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, pod red. I. Matusiak-Kempy i S. 
Przybyszewskiego, Olsztyn 2011. 
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2004. 
Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999. 
B. Walczak, Trwałość i zmienność w języku, „Studia Kaliskie” 2013, t. 1, s. 9-15.  
A. Wilkoń, Trwanie a zmiana w języku, „LingVaria” 2010, nr 2, s. 69-74. 
A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, wyd. 2 popr. i uzup., Katowice 2000. 
Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001. 
Artykuły m.in. z czasopism: „Poradnik Językowy”, „Język Polski”, „Socjolingwistyka”, „LingVaria” dotyczące wybranego przez 
studenta tematu pracy dyplomowej. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w seminarium (72 godz.) + konsultacje z prowadzącym, 
w tym konsultacje on-line (328 godz.) + egzamin dyplomowy (1 godz.) 

401 

Badania własne studenta (empiryczne i lekturowe) 70 

Pisemne opracowanie badań 50 

Redagowanie pracy magisterskiej 84 

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 625 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (401 godz.) 16,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (625 godz.) 25,0 

Objaśnienia: 



1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Opcja: Główne koncepcje badań składniowych 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 4 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

Prowadzący prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną, pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę o 
współczesnym języku polskim oraz o kulturze języka 

FP2_W01 
FP2_W05 

ćwiczenia  
dyskusja 
referat  

2. 
zna i rozumie zaawansowaną terminologię i metodologię 
badawczą z zakresu językoznawstwa 

FP2_W02 
ćwiczenia  
dyskusja 
referat 

3. 

potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa; 
analizować i oceniać różnorodne zjawiska językowe 
występujące we współczesnej polszczyźnie   

FP2_U02 
ćwiczenia  

referat 

4. potrafi dokonać syntezy różnych koncepcji badań składniowych  FP2_U04 
ćwiczenia  

referat 

5. 
potrafi popularyzować wiedzę o języku, używając 
merytorycznych argumentów 

FP2_U11 
FP2_U12 

dyskusja 
referat 

6. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 referat  



7. ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego FP2_K04 
ćwiczenia  
dyskusja 
referat  

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu,  
analiza tekstów,  
dyskusja. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz umiejętnością analizy zjawisk składniowych, a także stosownymi 
kompetencjami (student ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego); 
wykonywanie ćwiczeń analitycznych, 
przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego wybranego przez studenta zagadnienia z zakresu badań składniowych. 
Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: 
bieżące przygotowanie studenta do zajęć i poprawne wykonywanie przez niego ćwiczeń praktycznych (m.in. analizy 
tekstów);  
przygotowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego wybranego zagadnienia z zakresu badań składniowych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedstawienie najważniejszych teorii składniowych, ewolucji metod i opisu struktury syntaktycznej. 

Contents of the study programme (short version) 

Presenting of most important syntax theories, of evolution of methods and description of syntactic structure. 

Treści programowe (pełny opis) 

Cel opisu składniowego.  
Składnia tradycyjna.  
Składnia strukturalna i jej założenia. Przedstawiciele tego kierunku i jego zróżnicowanie.  
Składnia formalna.  
Założenia opisu dystrybucyjnego.  
Założenia gramatyki transformacyjno-generatywnej.  
Składnia semantyczna różne kierunki.  
Składnia szkolna i jej założenia.  
Składnia szkolna na tle nowszych teorii składniowych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996.  
A. M. Lewicki (red.), Problemy składni polskiej. Studia – dyskusje – polemiki z lat 1945-1970, Warszawa 1971. 
K. Polański, Gramatyka generatywna a metoda transformacyjna, Biuletyn PTJ 24, 1966, s. 109-122. 
 
Literatura uzupełniająca: 
I. Bobrowski, Składniowy model polszczyzny, Kraków 2005. 
M. Grochowski, Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku (w:) 
Językoznawstwo w Polsce. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. M. Grochowskiego, Warszawa 2012, s. 139-155. 
S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976. 
S. Karolak, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1972. 
Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1953. 
J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.   
Z. Saloni, M.  Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981. 
Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa 1984. 

H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 
konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 

31 



Przygotowanie studenta do ćwiczeń analitycznych 
30 

Przygotowanie referatu  
15 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
24 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opcja literaturoznawcza: Śmierć i jej obrazy 

Course / group of courses Literature (option) 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 4 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową na temat literackich 
wyobrażeń mortualnych oraz możliwych sposobach ich 
interpretacji w zróżnicowanych kontekstach kulturowych i 
religijnych 

FP2_W01 
FP2_W02 
FP2_W05 

ćwiczenia praktyczne 
dyskusja 
referat 

2. 

wykorzystując wiedzę na temat ujęć teoretycznych, reguł 
badawczych i terminologii właściwych literaturoznawstwu i 
kulturoznawstwu, syntetycznie charakteryzuje różne idee i 
punkty widzenia 

FP2_U02 
FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U15 

ćwiczenia praktyczne 
dyskusja 
referat 

3. 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i potrafi 
oceniać je z perspektywy wartości 

FP2_K04 
ćwiczenia praktyczne 

dyskusja 
referat 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- analiza i interpretacja wybranych utworów 
- dyskusja 
- prezentacja 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

- wykazanie się przygotowaniem do zajęć 
- wykazanie się aktywnością na zajęciach 
- kryteria oceny aktywności na zajęciach i referatu zgodne z kryteriami przyjętymi w ZFP 

Warunki zaliczenia 

- ocena ciągła oparta na obecności i aktywności studenta na zajęciach 
- pozytywna ocena wygłoszonego referatu 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studenta z podstawową problematyką śmierci wyrażoną w literaturze. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Zapoznanie studenta z podstawową problematyką śmierci wyrażoną w literaturze w odniesieniu do kontekstów kulturowych i 
religijnych w oparciu o wybór utworów podejmujących tematykę śmierci (m.in. Homer, Dante, Petrarca, Shakespeare, 
Mickiewicz, Słowacki, Miciński, Tetmajer, Schulz, Baczyński, Miłosz, Herbert, Wojaczek, Poświatowska, Grochowiak, 
Rymkiewicz, Nowak,  Świetlicki). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 

- P. Ariès, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne. 
- L.V. Thomas, Trup: od biologii do antropologii, wyd. dowolne. 
- A. N. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, wyd. dowolne. 

Literatura uzupełniająca 

- Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, wyd. dowolne. 
- J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I . Kania, Kraków 2000. 
- W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, wyd. dowolne. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
31 

Przygotowanie do zajęć (studiowanie udostępnionych materiałów, lektura tekstów) 55 

Inne: przygotowanie referatu 14 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Opcja: Zapożyczenia w polszczyźnie XXI wieku – moda czy językowa konieczność? 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 4 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną, pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę o 
współczesnym języku polskim oraz o kulturze języka 

FP2_W01 
FP2_W05 

ćwiczenia  
dyskusja 

referat z prezentacją 
multimedialną 



2. 
zna i rozumie zaawansowaną terminologię i metodologię 
badawczą z zakresu językoznawstwa 

FP2_W02 

ćwiczenia  
dyskusja 

referat z prezentacją 
multimedialną 

3. 
potrafi analizować i oceniać różnorodne zjawiska językowe 
występujące we współczesnej polszczyźnie 

FP2_U02 
ćwiczenia  

referat z prezentacją 
multimedialną  

4. 
potrafi syntetycznie zaprezentować wybrane zagadnienie 
językowe 

FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 

referat z prezentacją 
multimedialną 

5. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
referat z prezentacją 

multimedialną  

6. ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego FP2_K04 

ćwiczenia  
dyskusja 

referat z prezentacją 
multimedialną 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne, 
prezentacja multimedialna,  
klasyczna metoda problemowa,  
dyskusja 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz umiejętnością diagnozy i analizy zjawisk językowych we 
współczesnej polszczyźnie, a także stosownymi kompetencjami (student ma świadomość znaczenia języka jako dobra 
narodowego); 
wykonywanie ćwiczeń analitycznych odwołujących się do przykładów zapożyczeń w polszczyźnie XXI w., 
zebranie przez studenta przykładów różnorodnych zapożyczeń, ich prezentacja oraz analiza podczas zajęć, 
przygotowanie i wygłoszenie referatu (uzupełnionego prezentacją multimedialną) dotyczącego wybranego przez studenta 
rodzaju zapożyczenia w języku polskim XXI w.  
Kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: 
bieżące przygotowanie studenta do zajęć i poprawne wykonywanie przez niego ćwiczeń praktycznych (m.in. analizy 
zapożyczeń);  
prezentację zebranych przez studenta przykładów zapożyczeń wraz z ich analizą i oceną normatywną; 
wygłoszenie referatu (uzupełnionego prezentacją multimedialną) dotyczącego wybranego rodzaju zapożyczenia w języku 
polskim XXI w.; 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapożyczenia w polszczyźnie XXI wieku i ich ocena normatywna. 

Contents of the study programme (short version) 

Loanwords in the Polish of the 21st century and of them compliance with the linguistic norm. 

Treści programowe (pełny opis) 

Przyczyny zapożyczeń. Moda, snobizm, językowa konieczność… 
Historia zapożyczeń w polszczyźnie. 
Klasyfikacje zapożyczeń. 
Mechanizmy adaptacji zapożyczeń. 
Ocena normatywna zapożyczeń.   
Postawy społeczne wobec zapożyczeń (np. puryzm, liberalizm językowy). 
Wpływ języka angielskiego na współczesny język polski. 
Słowniki zapożyczeń, słowniki wyrazów obcych. 
Analiza zapożyczeń. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
M. Bańko, Normatywista na rozdrożu. Dwugłos w sprawie tzw. kryterium narodowego, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia... 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 1, Poznań 
2013, s. 141-148.  
J. Bralczyk, Nowe słowa, Warszawa 2007. 
H. Jadacka, Zapożyczenia, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2005, s. 1692-
1695. 
E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków 1995.  
A. Witalisz, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków 2016. 
M. Witaszek-Samborska, Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1993. 



Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, red. A. Bochnakowa, Kraków 2012.  
Wybrane artykuły z czasopism: „Język Polski”, „Poradnik Językowy”. 
Najnowsze wydania słowników poprawnościowych. 
 
Literatura uzupełniająca 
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007. 
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2004.   
B. Walczak, Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań 
1987. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 
konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 

31 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń analitycznych, zebranie przykładów zapożyczeń, klasyfikacja 
zapożyczeń 

30 

Przygotowanie referatu wraz z prezentacją multimedialną 
20 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
19 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Opcja językoznawcza Język wystąpień publicznych jako obraz współczesnego 
języka polskiego  

Course / group of courses Option 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 4 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Elżbieta Kwinta 

Prowadzący dr Elżbieta Kwinta 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 



1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną i sfunkcjonalizowaną wiedzę 
szczegółową o współczesnym języku polskim oraz o kulturze 
języka 

FP2_W01 
FP2_W02 
FP2_W05 

ćwiczenia analityczne 
referat 

2. 
potrafi wyszukiwać, diagnozować, analizować, oceniać 
różnorodne zjawiska językowe występujące we współczesnym 
języku polskim  

FP2_U02 
ćwiczenia analityczne 

referat 

3. 
potrafi syntetycznie przedstawić problem badawczy, dobierając 
argumenty i używając adekwatnej terminologii 

FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U15 

ćwiczenia analityczne 
referat 

4. 
ma świadomość roli i miejsca języka ojczystego w życiu narodu 
jako dobra wspólnego, o które należy dbać 

FP2_K04 
ćwiczenia analityczne 

referat 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład z prezentacją multimedialną; klasyczna metoda problemowa; dyskusja; ćwiczenia praktyczne.  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza, umiejętności, kompetencje:  
Ocena ćwiczeń analitycznych odwołujących się do materiału językowego ze współczesnej polszczyzny.  
Ocena referatu dotyczącego wybranego przez studenta aktualnego zjawiska językowego (diagnoza i analiza zjawiska). 
Kryteria oceny: wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz umiejętnością diagnozy i analizy zjawisk 
językowych w mediach, a także stosownymi kompetencjami (student ma świadomość znaczenia języka jako dobra 
narodowego);  
Kryteria oceny ćwiczeń i referatu zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w ZFP.  

Warunki zaliczenia 

Ocena ciągła (obejmująca bieżące przygotowanie studenta do zajęć i poprawne wykonywanie przez niego ćwiczeń 
praktycznych). 
Pozytywna ocena z referatu przygotowanego przez studenta. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Język wystąpień publicznych jako obraz współczesnego języka polskiego; najnowsze tendencje.  

Contents of the study programme (short version) 

Language of public appearances as an image of modern Polish; latest trends. (tłum. DWZZ)  

Treści programowe (pełny opis) 

Językowe tworzenie świata:  
- szkoły językoznawcze i językoznawcy podejmujący  
zagadnienia polszczyzny w komunikowaniu publicznym;  
- perswazja – manipulacja – kłamstwo – przemilczenie;  
- metafora w życiu publicznym (ramy w umyśle);  
- retoryczna analiza tekstu;  
- współczesne tendencje językowe (min. norma a uzus);  
- słowa sztandarowe, słowa modne w polskim społeczeństwie;  
- wielość odmian stylowych i gatunkowych języka publicznego.  

Istnieje możliwość zmiany tematów (problematyki) poszczególnych ćwiczeń ze względu na zainteresowania studentów.  



Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
S. Barańczak, Słowo-perswazja-kultura masowa, „Twórczość”, 1975, z. 7, s. 46-57.  
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 2000.  
J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, red., Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001.  
W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, red., Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, Warszawa 1999.  
Jachimowska K., Kudra B., red., Słowo we współczesnych dyskursach, Łódź 2014.  
G. Lakoff, Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę, Warszawa 2011.  
K. Ożóg, Język w służbie polityki, Rzeszów 2004.  
W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
31 

Przygotowanie do ćwiczeń  30 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 9 

Inne: przygotowanie referatu 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opcja literaturoznawcza: Kulturowe obrazy Tarnowa 

Course / group of courses Literature (option) 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 18 4 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Agnieszka Mocyk 

Prowadzący dr Agnieszka Mocyk 



Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

w sposób metodologicznie i terminologicznie poprawny wyjaśnia 
zjawiska związane z tematyką i problematyką opcji na 
przykładach wziętych z tekstów literackich, publicystycznych i 
dokumentalnych zaproponowanych do lektury 

FP2_W01 
FP2_W02 
FP2_W05 

aktywność na zajęciach 
dyskusja 

wypowiedź ustna 

2. 
potrafi podjąć dyskusję na temat interesujących go zagadnień, 
dobierając argumenty i używając adekwatnej terminologii 

FP2_U02 
FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U15 

aktywność na zajęciach 
dyskusja 

wypowiedź ustna 

3. formułuje oceny, stosując kryteria estetyczne i aksjologiczne FP2_K04 
dyskusja 

wypowiedź ustna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów 
(samokształcenie) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: ocena aktywności na zajęciach (kryterium: jakość i częstotliwość wypowiedzi), ocena udziału w dyskusji (kryterium: 
rodzaj argumentacji), ocena krótkiej wypowiedzi ustnej na temat związany z problematyką zajęć (kryteria: zawartość 
merytoryczna, poprawność metodologiczna i terminologiczna, rodzaj argumentacji, oryginalność przykładów, spójność 
wypowiedzi) 
Umiejętności: ocena aktywności na zajęciach (kryterium: jakość i częstotliwość wypowiedzi), ocena udziału w dyskusji 
(kryterium: rodzaj argumentacji), ocena krótkiej wypowiedzi ustnej na temat związany z problematyką zajęć (kryteria: 
zawartość merytoryczna, rodzaj argumentacji, oryginalność przykładów, spójność wypowiedzi) 
Kompetencje społeczne: ocena udziału w dyskusji (kryterium: rodzaj argumentacji), ocena krótkiej wypowiedzi ustnej na 
temat związany z problematyką zajęć (kryteria: stopień zaangażowania, refleksyjności, rodzaj argumentacji) 

Warunki zaliczenia 

obecność i aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach, przedstawienie krótkiej wypowiedzi ustnej na temat 
związany z problematyką zajęć 

Treści programowe (skrócony opis) 

Kulturowe obrazy Tarnowa. Poetyka miejsca. Tożsamość i identyfikacja. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Narracyjna mapa Tarnowa i ziemi tarnowskiej. 
Rzeczywistość wyobrażona. Casus Tarnowa. 
Biografia miasta, biografia ziemi. 
Literacki/piśmienniczy obraz Tarnowa i tarnowian. 
Obraz Tarnowa w blogach (perspektywa przybysza, perspektywa mieszkańca). 
Tarnów młodych. 



Wspomnienia o Tarnowie. 
Pamięć lokalna, signa loci. 
Sylwetki znanych tarnowian – ślady tożsamości? nieobecność miejsca? 
Sztuka miasta: miasto konceptualne (architektura, założenia urbanistyczne). 
Sztuka miasta: pismo miasta (vlepka, mural, graffiti, plakat, ogłoszenie, reklama, szyld, pomnik). 
Rozmaitości tarnowskie – plotki, anegdoty, legendy. 
Tarnów niezwykły. 
Teatr tarnowski. 
Tematyka opcji może podlegać uszczegółowieniu ze względu na zainteresowania uczestników zajęć (np. w związku z 
przygotowywanymi pracami dyplomowymi). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, pod red. K. Fiołka, M. Stali, Kraków 2011.  
E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014. 
Sypek A., Mój Tarnów [wyd. dowolne]. 
Szydłowski R., Wojna zaczęła się w Tarnowie, Kraków 1991. 
Tarnów na starej fotografii. Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Tarnów 2008. 
Tomaszewski M., Tarnów. Wędrówka w przeszłość z kartą pocztową, Tarnów 2011. 
Ziejka F., Miejsce Tarnowa w życiu duchowym Polaków epoki zaborów, [w:] tegoż, Miasto poetów. Studia i szkice, Kraków 
2005, s. 427-438. 
 
Fragmenty tekstów literackich, publicystycznych i dokumentalnych tematycznie i problemowo odpowiadających poruszanym 
na zajęciach zagadnieniom. 
Zakres lektur może zostać poszerzony ze względu na zainteresowania uczestników zajęć (np. w związku z 
przygotowywanymi pracami dyplomowymi). 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 

konsultacje, konsultacje online z prowadzącym (13 godz.)  
31 

Przygotowanie do zajęć (studiowanie udostępnionych materiałów, lektura tekstów) 55 

Inne: przygotowanie wypowiedzi ustnej 14 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 godz.) 4,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wykład monograficzny: Problemy opisu składniowego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 



Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 18 4 4 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

Prowadzący prof. dr hab. Bogusław Dunaj 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną, pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę w 
zakresie analizy składniowej 

FP2_W01 
referat, 

wypowiedź ustna  

2. 
zna i rozumie zaawansowaną terminologię i metodologię 
badawczą z zakresu składni 

FP2_W02 
referat, 

wypowiedź ustna 

3. 
ma szczegółową wiedzę przedmiotową i metodologiczną w 
zakresie składni oraz ogólną wiedzę polonistyczną, niezbędną 
do realizacji samodzielnego zadania badawczego 

FP2_W03 
FP2_W05 
FP2_W09 

referat, 
wypowiedź ustna 

4. 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami 
badawczymi i pojęciami stosowanymi w analizie syntaktycznej 

FP2_U02 
referat, 

wypowiedź ustna  

5. potrafi dokonać syntezy różnych koncepcji badań składniowych  FP2_U04 
referat, 

wypowiedź ustna 

6. 
potrafi popularyzować wiedzę o języku, używając 
merytorycznych argumentów 

FP2_U11 
FP2_U12 

referat, 
wypowiedź ustna 

7. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
referat, 

wypowiedź ustna  

8. ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego FP2_K04 
referat, 

wypowiedź ustna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład problemowy, 
wykład konwersatoryjny. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień, a także stosownymi kompetencjami (student ma świadomość 
znaczenia języka jako dobra narodowego);  
zreferowanie jednej pozycji z załączonej literatury z własną egzemplifikacją,  
Kryteria oceny: zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej, studia II stopnia, obowiązującymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

ocena wypowiedzi studenta – zreferowanie jednej pozycji z załączonej literatury z własną egzemplifikacją (kryteria oceny 
zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP). 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiot składni; historia badań składniowych; koncepcja L. Tesniere’a; walencja; transformacja nominalizująca; teoria N. 
Chomskiego; inne koncepcje generatywne; podział na zdania i oznajmienia; funkcjonalna klasyfikacja zdań; składnia szkolna 
a nowsze koncepcje składniowe. 



Contents of the study programme (short version) 

Object of syntax; history of syntactic testing; syntactic concepts. 

Treści programowe (pełny opis) 

Przedmiot skladni.  
Trzy okresy historii koncepcji składniowych.  
Strukturalizm: koncepcja L. Tesniere’a, dystrybucjonizm, tagmemika, gramatyka stratyfikacyjna. 
Transformacje składniowe. 
Gramatyka transformacyjno-generatywna – koncepcje N. Chomskiego.  
Zmodyfikowane wersje gramatyki transformacyjno-generatywnej.  
Podstawowe struktury składniowe: zdanie, oznajmienie, zawiadomienie, wypowiedzenia niezdaniowe. 
Funkcjonalna klasyfikacja zdań. 
Części zdania: opis tradycyjny a ujęcia formalno-funkcjonalne.   

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
M. Grochowski, Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, (w): 
Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, red. M. Grochowski, Warszawa 2012, s. 139-155.  
R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996. 
S. Karolak, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1972. 
 
Literatura uzupełniająca 
Z. Gołąb, Próba klasyfikacji syntaktycznej czasowników polskich (na zasadzie konotacji), „Biuletyn PTJ” XXV, 1967, s. 3-43. 
Konotacja, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1988.  
K. Polański Główne typy struktur zdaniowych w języku polskim, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach nr 31. Prace 
Językoznawcze 3”, 1966, s. 83-99. 
Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945-1970, pod red. A. M. Lewickiego, Warszawa 1971.  
H. Wróbel, O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej, „Polonica XII”, 1986, s. 75-84.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + konsultacje,  
konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 

31 

Zebranie przez studenta materiału egzemplifikacyjnego (z różnych źródeł, np. prasy, Internetu, 
literatury) 

24 

Przygotowanie referatu  
17 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
28 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wykład monograficzny: Kompetencja językowa, komunikacyjna, tekstowa ucznia – 
składniki, nabywanie, doskonalenie 



Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 18 4 4 zaliczenie z oceną  

Koordynator prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Prowadzący prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
dysponuje wiedzą o budowie języka, o jego funkcjach oraz 
funkcjach wypowiedzi 

FP2_W01 
projekt zajęć 

wypowiedź ustna i pisemna 

2. 

zna składniki aktu komunikacji i warunki jego skuteczności; 
rozumie pojęcie kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz 
tekstowej, a także relacje, w jakich pozostają one względem 
siebie; rozumie relację pomiędzy komunikatem a tekstem 

FP2_W02 
FP2_W05 

projekt zajęć 
wypowiedź ustna 

3. 

zna formy i gatunki wypowiedzi uwzględnione w programach 
szkolnych oraz poszczególne kategorie efektów nauczania; 
wiadomości, umiejętności, nawyki, kompetencje i rozumie 
relacje, w jakich pozostają one względem siebie 

FP2_W03 
projekt zajęć 

wypowiedź ustna i pisemna 

4. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową i metodologiczną, 
niezbędną do zaprojektowania zajęć lekcyjnych 
uwzgledniających ćwiczenia w nabywaniu i doskonaleniu 
wszystkich trzech rodzajów kompetencji 

FP2_W09 
projekt zajęć 

wypowiedź pisemna 

5. 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla różnych rodzajów 
komunikacji 

FP2_U02 
projekt zajęć 

wypowiedź ustna 

6. 
potrafi dokonać syntezy różnych koncepcji w zakresie 
komunikacji językowej 

FP2_U04 
projekt zajęć 

wypowiedź ustna i pisemna 

7. 

potrafi wchodzić skutecznie w role autora, nadawcy oraz 
odbiorcy tekstów cechujących się rozmaitą formą oraz 
funkcjami, stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy 
własnej cudzego dorobku naukowego, jego wprowadzania i 
oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i 
zasadami etycznymi 

FP2_U11 
FP2_U12 

projekt zajęć 
wypowiedź ustna i pisemna 

8. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 projekt zajęć 



9. 

ma świadomość znaczenia roli języka w interakcjach 
społecznych rozwijających się w rozmaitych sytuacjach oraz 
zależności pomiędzy skutecznością porozumiewania się za 
pomocą udanych tekstów-komunikatów a stopniem opanowania 
kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz tekstowej przez 
ucznia jako autora, nadawcy oraz odbiorcy 

FP2_K04 
projekt zajęć 

wypowiedź ustna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład problemowy, 
wykład konwersatoryjny. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień, a także stosownymi kompetencjami (student ma świadomość 
znaczenia języka w interakcjach społecznych);  
przedstawienie w formie pisemnej i ustnej projektu zajęć poświęconych rozwijaniu u uczniów wszystkich trzech kompetencji 
(językowej, komunikacyjnej, tekstowej) wraz z odpowiednio dobraną egzemplifikacją. Kryteria oceny: zgodne z kryteriami 
oceniania wypowiedzi pisemnej i  ustnej, studia II stopnia, obowiązującymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

Poza walorami przedłożonej wymienionej wyżej pracy o ocenie towarzyszącej zaliczeniu zadecyduje również uczestnictwo 
studenta w zajęciach. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ukazanie studentom na tle celu i treści kształcenia językowego w szkole roli rozwijania u uczniów kompetencji językowej 
(rozumianej edukacyjnie) komunikacyjnej oraz tekstowej oraz znaczenia w przypadku każdej z nich sprawnego operowania 
słownictwem, składnią, środkami stylistycznymi i retorycznymi 

Contents of the study programme (short version) 

Linguistic, communication and text competence - ingredients, acquisition, improvement. 

Treści programowe (pełny opis) 

Rola języka w edukacji i w życiu,  
Cele szkolnego kształcenia językowego oraz jego efekty.  
Kompetencje jako szczególna ich kategoria. Istota, składniki i wykładniki kompetencji językowej, komunikacyjnej i tekstowej.  
Poziom opanowania języka ojczystego przez uczniów w okresie przedszkolnym oraz potrzeby edukacyjne i społeczne 
doskonalenia sprawności we władaniu wypowiedzią mówioną i nabywaniu jej w przypadku wypowiedzi pisanych.  
Charakterystyka osiągnięć i deficytów naturalnej jego akwizycji w obszarze artykulacji, słownictwa, składni.  
Charakterystyka różnicująca kompetencję językową, komunikacyjną oraz tekstową. Sprawność a poprawność językowa.  
Składniki aktu komunikacji. Warunki skuteczności porozumiewania się. Wypowiedź mówiona a pisana.  
Wypowiedź językowa a tekst. Podstawowe cechy tekstu.  
Uczeń jako twórca, nadawca oraz odbiorca tekstu i warunki zdobycia niezbędnego przygotowania dopełnienia wymienionych 
ról w wyniku kształcenia językowego.  
Gatunki tekstów w programie szkolnym i ćwiczenia przygotowujące do posługiwania się nimi (opisywanie, opowiadanie, 
budowanie dialogów i in.).  
Przygotowywanie uczniów do samodzielnego sporządzania notatki. Uczenie pisania wypracowań. Styl i stylistyka. Pożytki z 
dorobku retoryki w rozwijaniu kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz tekstowej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Renata Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Wyd. Literackie, Kraków 2003. 
Ewa Nowak, Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej, Universitas, Kraków 2014.                       
 
Literatura uzupełniająca 
Anna Janus-Sitarz (red.), Szkolna polonistyka zanurzona w języku (tom zbiorowy), Universitas, Kraków 2014.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + konsultacje, 
konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
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Zebranie przez studenta materiału egzemplifikacyjnego  
18 

Przygotowanie projektu zajęć 
24 



Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 
27 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wykład monograficzny: Szatan – szkic do portretu 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 18 4 4 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie literackich wizerunków personifikacji 
zła oraz możliwych kontekstów ich interpretacji 

FP2_W01 
FP2_W05 

kontrola obecności na 
zajęciach 

ocena prezentacji 



2. 
ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz przedmiotową i 
metodologiczną do wykonania złożonego zadania 
interpretacyjnego oraz nadania wnioskom kształtu tekstowego 

FP2_W02 
FP2_W03 
FP2_W09 

kontrola obecności na 
zajęciach 

ocena prezentacji 

3. 

wykorzystując wiedzę na temat ujęć teoretycznych, reguł 
badawczych i terminologii właściwych literaturoznawstwu i 
kulturoznawstwu, syntetycznie charakteryzuje różne idee i 
punkty widzenia 

FP2_U02 
FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U15 

kontrola obecności na 
zajęciach 

ocena prezentacji 

4. formułuje oceny, stosując kryteria estetyczne i aksjologiczne FP2_K04 ocena prezentacji 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- wykład 
- analiza wybranych utworów literackich i filmowych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji poświęconej wybranej przez studenta lekturze traktującej o złu i jego personifikacji 
- obecność na zajęciach 
- kryteria oceny zgodne z kryteriami przyjętymi w ZFP 

Warunki zaliczenia 

- ocena ciągła oparta na obecności i aktywności studenta na zajęciach 
- pozytywna ocena wygłoszonej prezentacji końcowej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami związanymi z problematyką personifikacji zła i jej fundamentalnymi 
kontekstami symbolicznymi i kulturowymi (m. in. mit lucyferyczny i faustyczny) przedstawionymi w literaturze. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

- Zło i jego personifikacje 
- Szatan, Lucyfer, Antychryst 
- Diabeł jako figura symboliczna 
- Wolność 
- Przeciwko Bogu 
- Faust i jego naśladowcy  
- Szatan romantyków 
- Szatan młodopolski 
- XX i XXI wiek czyli tryumfalny powrót 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
 
-J. W. Goethe, Faust (fragmenty), wyd. dowolne. 
-M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, wyd. dowolne. 
-W. Golding, Władca much, wyd. dowolne. 
-W. Hjortsberg, Harry Angel, wyd. dowolne. 
-I. Levin, Dziecko Rosemary, wyd. dowolne. 
-W. P. Blatty, Egzorcysta, wyd. dowolne. 
-Wybór poezji (m. in. T. Miciński, L. Staff, Ch. Baudelaire) 
 
Literatura uzupełniająca 
 
-A. M. di Nola, Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród 
wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość, przeł. I. Kania, wyd. II, Kraków 2000. 
-L. Kołakowski, Rozmowy z diabłem, wyd. dowolne. 
-M. Twain, Listy z ziemi, wyd. dowolne. 
-A. Frossard, 36 dowodów na istnienie diabła, wyd. dowolne 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 



Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + konsultacje, 

konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
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Przygotowanie do ćwiczeń 23 

Przygotowanie prezentacji 23 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 23 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wykład monograficzny Mody językowe 

Course / group of courses Monographic Lecture 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 18 4 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr Elżbieta Kwinta 

Prowadzący Dr Elżbieta Kwinta 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 



Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym 
języku polskim oraz o kulturze języka 

FP2_W01 
FP2_W05 

ćwiczenia analityczne 
referat 

2. 
zna i rozumie zaawansowaną terminologię i metodologię 
badawczą z zakresu językoznawstwa 

FP2_W02 
ćwiczenia analityczne 

referat 

3. 
ma szczegółową wiedzę przedmiotową i metodologiczną w 
zakresie językoznawstwa oraz ogólną wiedzę polonistyczną, 
niezbędną do realizacji samodzielnego zadania badawczego 

FP2_W03 
FP2_W09 

ćwiczenia analityczne 
referat 

4. 
potrafi wyszukiwać, diagnozować, analizować, oceniać 
różnorodne zjawiska językowe występujące we współczesnej 
polszczyźnie  

FP2_U02 
ćwiczenia analityczne 

referat 

5. 
potrafi syntetycznie przedstawić problem badawczy, dobierając 
argumenty i używając adekwatnej terminologii 

FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U15 

ćwiczenia analityczne 
referat 

6. ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego FP2_K04 
ćwiczenia analityczne 

referat 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną; metoda problemowa; dyskusja; ćwiczenia praktyczne.  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza, umiejętności, kompetencje: 
Ocena ćwiczeń analitycznych odwołujących się do materiału językowego. 
Ocena referatu dotyczącego różnorodnych (wybranych przez studenta) zjawisk językowej mody (diagnoza i analiza tych 
zjawisk). 
Kryteria oceny: wykazanie się rozumieniem omawianych zagadnień oraz umiejętnością diagnozy i analizy zjawisk mody 
językowej, a także stosownymi kompetencjami (student ma świadomość znaczenia języka jako dobra narodowego). 
Kryteria oceny ćwiczeń i referatu zgodne z kryteriami oceniania przyjętymi w ZFP.  

Warunki zaliczenia 

Ocena ciągła (obejmująca bieżące przygotowanie studenta do zajęć i poprawne wykonywanie przez niego ćwiczeń 
praktycznych); 
Pozytywna ocena z referatu przygotowanego przez studenta. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z szeroko zarysowaną problematyką mody w komunikacji językowej.  

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the lecture is to familiarize the students with broadly outlined issues of mode in lingual communication. (tłum. 
DWZZ)  

Treści programowe (pełny opis) 

Pojęcie mody językowej.  
Zachowania językowe Polaków (kategoria oficjalności, modele zachowań grzecznościowych, zmiany w systemie 
adresatywnym).  
Etyka komunikacji.  
Mody językowe; ekspansja potoczności (kolokwializmy, wulgaryzmy); zapożyczenia; neologizmy; stereotypy językowe.  
Kreatywność – „słowa medialne”.  
Brutalizacja języka; mowa nienawiści.  
Manipulacja językowa.  
Ortografia.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Bartmiński J., Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, [w:]  
Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, Warszawa 2012, s. 32-48.  
D. Buttler, Wyrazy modne, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 4, s. 99-112.  
Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.  
Czyżewski H., „Język wrogości” oraz spór o III i IV RP w perspektywie analizy dyskursu publicznego, [w:] Język IV 
Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska, Lublin 2010, s. 47-61.  
Jakie wartości współtworzą „duszę” Europy u progu XXI wieku?, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 2011, t. 23, s. 
15-43.  
I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.  
Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.  
M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.  



Literatura uzupełniająca 
J. Bralczyk, Co się nosi w mówieniu? Językowe mody, „Polityka” 2004, nr 20, s. 98.  
Maćkiewicz J., Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku, Gdańsk 1999.  
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2004. 
R. Przybylska, Super, „Język Polski”, 1995, nr 2, s. 104-107.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + konsultacje, 

konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
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Przygotowanie do ćwiczeń  30 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 9 

Inne: przygotowanie referatu 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wykład monograficzny: Starość jako temat kultury 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 18 4 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Agnieszka Mocyk 

Prowadzący dr Agnieszka Mocyk 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 



2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
w praktyce lekturowej wykazuje się rozumieniem roli 
zróżnicowanych kontekstów w określaniu znaczenia tekstów 
kultury 

FP2_W01 
FP2_W02 
FP2_W03 
FP2_W05 
FP2_W09 

aktywność na zajęciach 
dyskusja 

wypowiedź ustna 

2. 
potrafi podjąć dyskusję na temat interesujących go zagadnień, 
dobierając argumenty i odpowiednie konteksty do interpretacji 
wybranego tekstu kultury 

FP2_U02 
FP2_U04 
FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U15 

aktywność na zajęciach 
dyskusja 

wypowiedź ustna 

3. formułuje oceny, stosując kryteria estetyczne i aksjologiczne FP2_K04 
dyskusja 

wypowiedź ustna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów 
(samokształcenie) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: ocena aktywności na zajęciach (kryterium: jakość i częstotliwość wypowiedzi), ocena udziału w dyskusji (kryterium: 
rodzaj argumentacji), ocena krótkiej wypowiedzi ustnej na temat związany z problematyką zajęć, a zarazem z 
przygotowywaną pracą dyplomową (kryteria: zawartość merytoryczna, rodzaj argumentacji, oryginalność przykładów, 
spójność wypowiedzi) 
Umiejętności: ocena aktywności na zajęciach (kryterium: jakość i częstotliwość wypowiedzi), ocena udziału w dyskusji 
(kryterium: rodzaj argumentacji), ocena krótkiej wypowiedzi ustnej na temat związany z problematyką zajęć, a zarazem z 
przygotowywaną pracą dyplomową (kryteria: zawartość merytoryczna, rodzaj argumentacji, oryginalność przykładów, 
spójność wypowiedzi) 
Kompetencje społeczne: ocena udziału w dyskusji (kryterium: rodzaj argumentacji), ocena krótkiej wypowiedzi ustnej na 
temat związany z problematyką zajęć, a zarazem z przygotowywaną pracą dyplomową (kryteria: stopień zaangażowania, 
refleksyjności, rodzaj argumentacji) 

Warunki zaliczenia 

obecność i aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach, przedstawienie krótkiej wypowiedzi ustnej na temat 
związany z problematyką zajęć 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykład ma charakter interdyscyplinarny i poświęcony jest biologicznym, psychologicznym oraz – przede wszystkim – 
społecznym (kulturowym) aspektom starzenia się i starości. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

W założeniu wykład obejmować będzie cztery bloki problemowe: 
1. Przemiany motywu. 
2. Konteksty. 
3. Strategie oraz taktyki. 
4. Toposy i figury. 
Głównym celem zajęć pozostaje poszukiwanie charakterystycznych reprezentacji starości oraz krytyczna rekonstrukcja 
ewoluowania tematu w kulturze europejskiej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 



G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1995. 
J.-P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1996. 
Wybrane utwory literackie. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + konsultacje,  

konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
31 

Przygotowanie do zajęć (studiowanie udostępnionych materiałów, lektura tekstów) 55 

Inne: przygotowanie wypowiedzi ustnej 14 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wykład monograficzny: Tekst wizualny 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 18 4 4 zaliczenie z oceną  

Koordynator  

Prowadzący dr Magdalena Sukiennik 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       



          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną wiedzę z literaturoznawstwa w zakresie 
literatury współczesnej i tekstów wizualnych oraz możliwych 
kontekstów ich interpretacji i potrafi z niej korzystać w sposób 
adekwatny do sytuacji i wynikających z niej potrzeb 

FP2_W01 
FP2_W05 

ocena wypowiedzi pisemnej 
ocena aktywności na 

zajęciach 

2. 
ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz przedmiotową i 
metodologiczną do wykonania złożonego zadania 
interpretacyjnego oraz nadania wnioskom kształtu tekstowego 

FP2_W02 
FP2_W03 
FP2_W09 

ocena wypowiedzi pisemnej 
ocena aktywności na 

zajęciach 

3. 
potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami właściwymi dla 
literaturoznawstwa oraz analizować i interpretować teksty 
wizualne 

FP2_U02 
FP2_U04 

ocena wypowiedzi pisemnej 
ocena aktywności na 

zajęciach 

4. 
potrafi sprawnie i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej 
wypowiadać się w mowie i w piśmie 

FP2_U11 
FP2_U12 

ocena wypowiedzi pisemnej 
ocena aktywności na 

zajęciach 

5. potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się FP2_U15 obserwacja zachowań 

6. formułuje oceny, stosując kryteria estetyczne i aksjologiczne FP2_K04 
ocena wypowiedzi pisemnej 

ocena aktywności na 
zajęciach 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy pisemnej (zgodnej z uzgodnionymi wcześniej wyznacznikami formalno-
tematycznymi), obserwacja zachowań 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła (na podstawie stopnia aktywności w zajęciach, stosowania się do poleceń prowadzącego i wykonywania 
postawionych zadań i ćwiczeń lekturowych, pisemnych i myślowych); 
pozytywna ocena z tekstu analityczno-interpretacyjnego lub projektu przygotowanego przez studenta (wg przyjętych w ZFP 
kryteriów oceniania) 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wiedza na temat relacji słowa i obrazu we współczesnej sztuce, roli odbiorcy oraz wiedza o historii tekstu wizualnego ze 
szczególnym akcentem położonym na wiek XX. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Próba definicji zjawiska; krótka historia tekstu wizualnego; rola odbiorcy: patrzenie/czytanie/widzenie; prezentacja i 
rozróżnienie rodzajów i gatunków, np. poezja figuralna, poezja konkretna, cyberpoezja; rozróżnienie pojęć: hipertekstu, 
liternetu, liberatury na przykładach; autorzy współczesnych tekstów wizualnych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
 
Borges J.L., Biblioteka Babel, tłum. A. Sobol-Jurczykowski, wyd. dowolne. 
Borges J.L., Ogród o rozwidlających się ścieżkach, tłum. A. Sobol-Jurczykowski, wyd. dowolne. 
Cortazar J., Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, wyd. dowolne. 
Czyżewski T., Hamlet w piwnicy, w: tegoż, Poezje i próby dramatyczne, opac. A. Baluch, Wrocław 1992 lub tegoż, Poezje 
wybrane, Warszawa 1979. 
Fajfer Z., Ars poetica, http://www.techsty.art.pl/magazyn3/fajfer/Ars_poetica_polish.html. 
Fajfer Z., „dwadzieścia jeden liter/ ten letters”, tłum. K. Bazarnik, Kraków 2010. 
Joyce M., popołudnie. pewna historia, tłum. R. Nowakowski, M. Pisarski, Kraków 2011, płyta CD. 
Nowakowski R., Koniec świata według Emeryka, Kraków 2005, płyta CD. 



Queneau R., Ćwiczenia stylistyczne, tłum. J. Gondowicz, Warszawa 2005. 
 
Literatura uzupełniająca 
 
Aarseth E.J., Cybertekst: literatura ergodyczna, tłum. A. Rogozińska, http://techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_ 
cybertekst.html. 
BrannyJankowska E., Cybertekst.Interpretacja.Metodologia,http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/cybertekst/eDp01. 
html. 
Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków-Wrocław 2012. 
Dawidek-Gryglicka M., Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, Kraków 2005. 
Fajfer Z., Liberatura, czyli literatura totalna, „FA-art” 2001, nr 4.  
Fajfer Z., Liberatura: hiperksięga w epoce hipertekstu, „Ha!art” 2003, nr 1. 
Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010. 
Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.  
Liternet.pl, red. P. Marecki, Kraków 2003. 
Markowski M.P., Anatomia ciekawości, Kraków 1999. 
Pisarski M., Pod warstwą szkła i kryształu. Jak się czyta tekst cyfrowy, „Dekada Literacka” 2010, nr 1-2. 
„Techsty”, http://techsty.art.pl/. 
Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009. 
Tekst (w) sieci, t. 2: Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009. 
Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994. 
 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (18 godz.) + konsultacje, 

konsultacje online z prowadzącym (13 godz.) 
31 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 45 

Inne: przygotowanie pracy zaliczeniowej 24 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (70 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE – W OPRACOWANIU 


