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Zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami teoretycznymi i 
metodologicznymi z zakresu literaturoznawstwa. Wykształcenie umiejętności 
stosowania zasadniczych pojęć literaturoznawczych do opisu, analizy i 
interpretacji tekstów literackich oraz umiejscowienia ich w kontekstach 
literackich i kulturowych.  Zapoznanie studenta z głównymi metodami analizy i 
interpretacji dzieła literackiego 

Wymagania wstępne 

 
Brak wymagań wstępnych 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesieni

e do 

efektów 

dla 

kierunku 

01 
Student posiada znajomość  specyfiki badań literaturoznawczych w kulturze 

szeroko rozumianej. 
 

K_W01 
 

02 
Student przywołuje podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu 
literaturoznawstwa: poetyki, teorii dzieła narracyjnego, genologii. 

K_W05 

03 
Student posiada świadomość różnorodnych metod analizy i interpretacji a w tym  

podstawowych pojęć metodologicznych i  narzędzi interpretacji literatury. 
K_W03 

04 
Student odtwarza podstawową wiedzę na temat współczesnych szkół 

interpretacji dzieła literackiego. 
K_W09 



05 
Student posługuje się terminologią literaturoznawczą w języku angielskim i w 

języku polskim w kontakcie ze specjalistami dziedziny literaturoznawstwa 
wykorzystując rozmaite kanały komunikacji. 

K_U07 

06 

Student uczestniczy w  kulturze jako odbiorca i interpretator faktów 
semiotycznych. Ma świadomość doniosłości literatury jako szczególnego aktu 

komunikacji międzyosobowej i otwartość na rozmaite interpretacje 
rzeczywistości, nowe idee . 

K_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Nie dotyczy. 

Ćwiczenia 

Zakres i specyfika badań literackich a pojęcie kultury. Podstawowe pojęcia literaturoznawstwa: język, 
kod, znak, znaczenie, tekst. Pojęcie tekstu literackiego wobec tekstów o różnych funkcjach. Zagadnienie 
literackości i komunikatu estetycznego. Narzędzia opisu tekstu literackiego. Zagadnienie tropów, 
typowych środków stylistycznych, organizacji dźwiękowej  i innych reguł organizacji tekstów literackich. 
Rytm i metrum w analizie tekstu poetyckiego. 
Wybór tekstów analizowanych w ramach ćwiczeń może podlegać zmianom w zależności od osoby 

prowadzącej. 

 

Laboratorium 

Nie dotyczy. 

Projekt 

Nie dotyczy. 

 

 

Literatura podstawowa 

U. Eco, Nieobecna struktura, rozdz. 1. "Świat sygnałów", rozdz. 2. "Świat sensu".    
Roman Jakobson, Language in Literature, ed. K. Pomorska and Stephen Rudy, The 
Belknam Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 
1987.ch.7 "Linguistics and Poetics" .  
Roman Jakobson, "Poetyka w świetle językoznawstwa" [w:] Współczesna teoria badań 
literackich za granicą, red. H. Markiewicz, Kraków 1976, t.2.  
Umberto Eco, Dzieło otwarte, Czytelnik, Warszawa, 1994. rozdz. "Wypowiedź poetycka a 
informacja", "Komunikat estetyczny" [w:] Nieobecna struktura, Wydawnictwo KR. 
Warszawa 1996. 
A. Zgorzelski, "O funkcjonalnym pojmowaniu  tropów" [w:] Teksty 1976, nr.1 
M. Głowiński et al, Zarys teorii literatury, rozdz. "Typowe środki stylistyczne dzieła 
literackiego".  
Ph. D. Roberts, How Poetry Works, ch. 2. "Stress, Rhythm and Meter"; ch. 3. "Phonemic 
Patterns".  

 

Literatura 

uzupełniająca 

 

 

Ed. Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism, Oxford University Press  2006 rozdz. 
III “Literary Theory: movements and schools” 
Red. Anna Burzyńska , Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia. 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2006. Rozdz. VII – XV. 

 
 

 
Metody kształcenia 
 

wprowadzenie objaśniające 
praca w grupach (analiza tekstów) 
dyskusja 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 



 
Referowanie problemów 01, 03, 05, 06 

 
Zadania ćwiczeniowe 02, 06 
Test pisemny 01, 02, 03, 04 

Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Zadania ćwiczeniowe – 25% 
Referowanie problemów – 25 % 
Test pisemny – 50 % 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach  

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 

laboratoryjnych
* 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Udział w konsultacjach  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 30 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 1 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

25 

(15+10) 

0,8 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich 

15 

0,5  

 


