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Wybrane kierunki badań literackich 

1.  Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim  

WYBRANE KIERUNKI BADAŃ LITERACKICH 

Selected Critical Theories in Literary Studies 

2.  Dyscyplina  

literaturoznawstwo 

3.  Język wykładowy  

polski (w przypadku wspólnych zajęć dla wszystkich grup językowych) 

francuski/hiszpański/włoski (w przypadku osobnych zajęć dla 
poszczególnych grup językowych)  

4.  Jednostka prowadząca przedmiot  

Instytut Filologii Romańskiej 

5.  Kod przedmiotu 

 
 

6.  Rodzaj przedmiotu  

obowiązkowy 

7.  Kierunek studiów  

Studia romanistyczne 

8.  Poziom studiów  

II stopień 

9.  Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

I 

10.  Semestr (zimowy lub letni) 

zimowy 

11.  Forma zajęć i liczba godzin  

wykład, 30 godzin 

12.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 
przedmiotu  

Brak wymagań wstępnych. 

13.  Cele kształcenia dla przedmiotu  

- zapoznanie studentów z wybranymi XX- oraz XXI-wiecznymi kierunkami 
badań literackich; 

- kształcenie umiejętności stosowania terminologii z zakresu teorii literatury 
w analizie dzieł literackich. 

Po zakończeniu zajęć student powinien z większą świadomością specyfiki 
danej dyscypliny wybrać seminarium magisterskie. 

14.  Przykładowe treści programowe (precyzowane każdorazowo przez 
prowadzącego) (T): 

- S. Freud i psychoanaliza w badaniach literackich; 
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- C. Lévi-Strauss i antropologia strukturalna; 

- G. Durand: mitokrytyka i badania nad światem wyobrażeń; 

- V. Propp: narratologia a kultura masowa;  

- G. Bachelard: fenomenologia i krytyka tematyczna; 

- H.G. Gadamer: hermeneutyka; 

- H.R. Jauss, W. Iser: estetyka recepcji (Szkoła w Konstancji); 

- R. Barthes poststrukturalista: przyjemność tekstu i teoria fotografii; 

- M. Foucault a zwrot kulturowy w badaniach literackich; 

- J. Butler: badania feministyczne i genderowe; 

- E. K. Sedgwick: gay & lesbian studies i badania queerowe; 

- E. Saïd i postkolonializm w badaniach literackich; 

- P. Singer i animal studies: dyskryminacja gatunkowa; 

- J. Baudrillard i socjokrytyka: symulacje i symulakry. 

15.  Zakładane efekty uczenia się  

Student/Studentka: 

Symbole odpowiednich 
kierunkowych efektów 
uczenia się 

 - ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę o miejscu i znaczeniu 
literaturoznawstwa w systemie nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej; zna tendencje rozwojowe 
literaturoznawstwa; 

K_W01 

 - ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, 
obejmującą terminologię, teorie i metodologie z 
zakresu literaturoznawstwa. Ma uporządkowaną 
wiedzę o głównych kierunkach ich rozwoju, 
złożonych zależnościach między nimi oraz o 
najważniejszych nowych osiągnięciach; 

K_W02 

 - zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji; potrafi wskazać ich 
kontekst, uwarunkowania i skutki na przykładzie 
zjawisk z zakresu studiowanych dyscyplin;  

K_W06 

 - potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji 
wytworów kultury charakterystycznych dla obszaru 
kultury wiodącego języka romańskiego, odwołując 
się do konkretnych metod opisu 
literaturoznawczego, używając terminologii 
stosowanej w wiodącym języku romańskim i w 
języku polskim. 

K_U07 

16.  Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.)  

Burzyńska A., M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, 
Znak, Kraków 2006. 

Burzyńska A., M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, 
Kraków 2006. 

Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. 
Stróżyński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010. 

Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, 
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Prószyński i S-ka, Warszawa 1998. 

Lechte J., Panorama współczesnej myśli humanistycznej. Od strukturalizmu 
do postmodernizmu, przeł. T. Baszniak, KiW, Warszawa 1999. 

Markiewicz H. (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 1-4, 
WL, Kraków 1976-1992. 

Markowski M.P., Nycz R., Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i 
problemy, Universitas, Kraków 2010. 

Mitosek Z., Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, PWN, Warszawa 
1983. 

Walas T., Nycz R. (red.), Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, 
problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków 2012.  

17.  Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:  

- egzamin pisemny (K_W01, K_W02, K_W06, K_U07). 

18.  Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu: 

 - pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.  

19.  Nakład pracy studenta  

forma realizacji zajęć przez studenta 
liczba godzin przeznaczona na 

zrealizowanie danego rodzaju zajęć 

zajęcia (wg planu studiów) z 
prowadzącym:  

- wykład:  

- wykład online:  

30 

praca własna studenta (w tym udział w 
pracach grupowych):  

- czytanie wskazanej literatury:  

- przygotowanie do egzaminu:  

 

45 

45 

Łączna liczba godzin  120 

Liczba punktów ECTS  4 

 

(14.10.2021, 8.01.2022, Ł.S. i J.K.M.) 

  


