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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 

Kod modułu: 

Nazwa przedmiotu:  
WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 
Nazwa kierunku: 
FILOLOGIA 
Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

Specjalność: 
FILOLOGIA GERMAŃSKA – języki 
obce w biznesie 
FILOLOGIA GERMAŃSKA – 
translatoryka 
FILOLOGIA GERMAŃSKA – 
nauczycielska 

Rok / semestr:  
1/2 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
NIEMIECKI 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

laboratoriu
m 

projekt 
seminariu

m 

inne  
(wpisać 

jakie) 
Wymiar 
zajęć 
 

 30     

 

Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

dr Anatol Michajłow 

Prowadzący zajęcia 
 

mgr Jacek Iciaszek 
dr Anatol Michajłow 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Poszerzanie zasobu wiadomości i wprowadzanie terminologii w 
języku niemieckim z zakresu wiedzy o literaturze. Zapoznanie 
studentów z kontekstami interpretacyjnymi, z uwzględnieniem 
teoretyczno-literackiego. Kształcenie umiejętności samodzielnej 
analizy i interpretacji tekstów literackich. 

Wymagania wstępne 
 

znajomość języka niemieckiego pozwalająca na czytanie tekstów 
ze zrozumieniem  i zrozumienie przebiegu zajęć, wiadomości z 
zakresu matury z języka polskiego. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesieni
e do 

efektów 
dla 

kierunku 
01 
 

Student opisuje miejsce literaturoznawstwa w ramach filologii i 
humanistyki oraz charakteryzuje problematykę badawczą tej dyscypliny. 

K_W01 
 



02 
 
 

Student podaje i definiuje wybrane terminy dotyczące wiedzy o literaturze 
w języku niemieckim, a także nazywa i charakteryzuje konteksty 

interpretacyjne tekstu. 
K_W02 

03 
Student identyfikuje i charakteryzuje wybrane kierunki i koncepcje 

teoretyczne oraz aktualne tendencje w zakresie badań 
literaturoznawczych. 

K_W03 
K_W09 

04 
 

Student rozróżnia i opisuje cechy poszczególnych rodzajów tekstów; 
wskazuje na podstawowe założenia metod analizy i interpretacji różnych 
gatunków tekstowych pisemnych, właściwych dla wybranych tradycji lub 

szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa. 

K_W10 
 

05 
 

Student przeprowadza - w stopniu podstawowym - analizę tekstów 
epickich pod względem strategii narracyjnych; 

samodzielnie i w kilkuosobowych zespołach przygotowuje i przedstawia 
rozwiązania wybranych problemów literaturoznawczych w języku 

niemieckim; 
posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy o literaturze w 

języku niemieckim; 

K_U04  
 

06 
 

Student identyfikuje podstawowe ujęcia teoretyczne, koncepcje badawcze i 
pojęcia właściwe dla literaturoznawstwa; 

formułuje własne wnioski interpretacyjne, merytorycznie uzasadniając 
stawiane tezy. 

K_U09 
 

07 
 

Student w porozumieniu ze specjalistami oraz w oparciu o inne źródła 
wyszukuje i  selekcjonuje informacje; 

samodzielnie korzysta z polskich i niemieckich publikacji z zakresu 
literaturoznawstwa, także źródeł internetowych; 

K_U11 

08 
Student - rozpoznając aspekty kultury niemieckojęzycznej - jest otwarty na 

nowe idee i gotów do przeformułowania swojego stanowiska; potrafi 
pełnić rolę pośrednika w przestrzeni międzykulturowej. 

K_K08 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
nie dotyczy 
Ćwiczenia 
 
Wprowadzenie do przedmiotu  „Literaturoznawstwo” jako dyscypliny filologicznej. Co to jest 
literatura?  Wyznaczniki literackości tekstu i funkcje literatury. Tekst jako obiekt interpretacji i 
nadinterpretacji. Elementy tekstu literackiego relewantne w procesie analizy i interpretacji 
utworu literackiego. Rodzaje i gatunki literackie. Nowe formy literackie: literatura a nowe 
media. Strategie narracyjne I: elementy narratologii: narrator, perspektywy i kategorie narracji. 
Strategie narracyjne II: czas i przestrzeń w tekstach epickich. Podstawowe elementy liryki. 
Elementy teorii dramatu. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy dramatu. Konteksty 
interpretacji. Wybrane szkoły i metody literaturoznawcze. Cechy tekstu o charakterze 
naukowym. Formułowanie tematu badawczego / hipotezy. Pojęcie, definiowanie i 
operacjonalizacja pojęć. Metody pracy z tekstem prymarnym i sekundarnym. Zasady 
opracowania bibliografii, zapis bibliograficzny; cytowanie; sporządzanie przypisów i odsyłaczy. 
Zasady korzystania z literatury podmiotu oraz przedmiotu. 
 
Laboratorium 
nie dotyczy 



Projekt 
nie dotyczy 
 

 

Literatura 
podstawowa 

Jeßing, Benedickt, Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen 
Studiums, Ditzingen 2005 (fragmenty). 
Bleissem, Isabela; Reisner, Hanns-Peter: Uni-Training,. Germanistik, 
Stuttgart – Dresden 1996 (fragmenty). 
Neuhaus, Stefan: Grundriss der Literaturwissenschaft, UTB 2477, 
Tübingen und Basel, 2003 (fragmenty) 

Literatura 
uzupełniająca 
 

Małyszek, Tomasz: Literatura niemiecka w teorii i praktyce, Wrocław 
2007. 
Culler, Jonathan, Literaturtheorie. Eine kurze Einführung, Stuttgart 2004 
/ Teoria literatury, tłum. M. Basaj, Warszawa 2004. 
Kaniewska Bogumiła / Legeżyńska Anna: Teoria literatury. Skrypt dla 
studentów filologii polskiej, Poznań 2005 (fragmenty). 
Grundzüge der Literaturwissenschaft, hrsg. von H. L. Arnold und H. 
Deterin, München 2002  
(5. Aufl.).  
Głowiński, Michał; Okopień-Sławińska, Aleksandra; Sławiński, Janusz: 
Zarys teorii literatury, Warszawa 1991. 
Leksykony:  

Best, Otto F:: Handbuch literarischer Fachbegriffe, Fischer, Frankfurt/M 
1994. 
Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur, Stuttgart 1992.  

 

 

Metody kształcenia 

 

 

krótki wykład konwersatoryjny, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia 

przedmiotowe, praca grupowa, analiza tekstu z dyskusją 
 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu kształcenia 

 

oceny cząstkowe realizowane w postaci krótkich testów w trakcie zajęć 02, 03, 04, 05, 
06, 07 

krótki ustny sprawdzian na co trzecim spotkaniu 02, 04, 05, 06, 
07, 08 

ustne zaliczenie na ocenę w oparciu o opracowane teksty 01, 02, 04, 05, 
08 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na podstawie: 
- czynnego udziału w ćwiczeniach, systematycznego przygotowywania w 
formie ustnej i/lub pisemnej zagadnień wskazanych przez prowadzącego 
(dopuszczalna nieobecność/nieprzygotowanie na dwóch spotkaniach w całym 
cyklu) 40%, 
- pisemnego kolokwium z zagadnień objętych programem zajęć. Integralną 
częścią kolokwium jest analiza narracyjna wybranych tekstów wskazanych 
przez prowadzącego 60%. 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 



 Liczba godzin   
Udział w wykładach  
Samodzielne studiowanie tematyki 
wykładów 

 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 
laboratoryjnych* 

30 

Samodzielne przygotowywanie się do 
ćwiczeń* 

15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 
Udział w konsultacjach 5 
Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 
Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

45 
(30+15) 

1,5 
Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

35 
(30+5) 

1,2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


