
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PDW – Analiza wybranych pozycji z literatury amerykańskiej  
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Ewa Wełnic 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: dr Ewa Wełnic 
5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 
    Forma 
      zajęć 

Forma 
    studiów 

 

Ćwiczenia PWS ECTS .   ... PWS ECTS ... PWS ECTS Ćwiczenia - 
zdalne PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 36 (5 
sem.) 

 
64 
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 4 

Niestacjonarne 22 (5 
sem.) 

70 
 
 

    
  

8      

Rygor 
zaliczenia 

zaliczenie na ocenę ...           

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie studenta (sta-
cjonarne/niestacjonarne) 

Udział w ćwiczeniach 36/22 
Zadania domowe 24/20 
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20/30 

Samodzielne przygotowanie do testu 10/10 
Samodzielne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10/10 

Wykonanie zadań na platformie edukacyjnej -/8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 100/100 

Punkty ECTS 4 ECTS 
* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 36/30 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 36/30 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, relacje 
pomiędzy formami zajęć: 1 semestr, podstawowa wiedza o historii, kulturze i literaturze krajów anglojęzycznych 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

K1P_W02 
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie literaturoznaw-
stwa  

Ćwiczenia,  

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tekstu, wy-
konanie ćwiczeń i testu na platfor-
mie zdalnego nauczania 

K1P_W03 
 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą kształtowania się 
oraz funkcjonowania kultury i mediów angielskiego ob-
szaru językowego 

Ćwiczenia,  

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tekstu, wy-
konanie ćwiczeń i testu na platfor-
mie zdalnego nauczania  

K1P_W05  

Zna terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk 
literackich, historycznych i kulturowych właściwych dla 
angielskiego obszaru językowego 
 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tekstu,  

Umiejętności 

K1P_U01 

 Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki litera-
turoznawczej i kulturoznawczej poprzez, analizowanie, 
wartościowanie i kategoryzowanie informacji z wyko-
rzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych  

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tekstu, wy-
konanie ćwiczeń i testu na platfor-
mie zdalnego nauczania 
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K1P_U16 
 Potrafi analizować wybrane zjawiska, kulturowe i lite-
rackie krajów angielskiego obszaru językowego  Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-
dań domowych, analizy tekstu, wy-
konanie ćwiczeń i testu na platfor-
mie zdalnego nauczania 

K1P_U17  
Potrafi czytać ze zrozumieniem poznawane teksty lite-
rackie, dokonać ich analizy i interpretacji  

Ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-

dań domowych, analizy tekstu,  

K1P_U09  
Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wyko-
rzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowa-
nia wniosków i samodzielnych sądów  

Ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, za-

dań domowych, analizy tekstu,  
 

     

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia w dziedzinie litera-
turoznawstwa 

Ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna Obserwacja 

K1P_K04 
 Rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego i literac-
kiego  Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna Obserwacja 

K1P_K05 
Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych 
kultur 

Ćwiczenia  
Ćwiczeniowo-praktyczna Obserwacja 

 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy uczenia się i poszczególnych ocen 

Udział procentowy poszczególnych form aktywności w ocenie końcowej:  

Bieżące i pozytywne wykonanie zadań na platformie oraz aktywność na zajęciach - 80% oceny końcowej  

Końcowe zaliczenie przedmiotu – test otwarty - 20% oceny końcowej  

0% - 59%  
60% - 69%  
70% - 79%  

ndst  
dst  
dst+  

80% - 89%  
90% - 94%  
95% -100%  

db  
db+  
bdb  

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 

 
a. Podstawowe terminy literackie istotne dla analizy tekstu 

b. Zarys historii literatury amerykańskiej 

c. Literatura amerykańska XX wieku 

d. Analiza krótkich opowiadań i fragmentów wybranych powieści 

 

11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik 

 
12. Literatura przedmiotu: 
A.Kopcewicz i M.Sienicka, Historia literatury stanów Zjednoczonych w zarysie, PWN, Warszawa, 1982 

Netografia:   
https://literaryterms.net/glossary-of-literary-terms/  
https://www.britannica.com › biography ›  
https://www.nytimes.com › 2019/06/25 › books › 
https://literature.britishcouncil.org › writer › 
https://www.thoughtco.com › ... › Important Figures 
https://www.goodreads.com › author › show › 
https://fayweldon.co.uk 
 
Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć: 
 Ćwiczenia: autorskie zestawiania materiałów dydaktycznych, materiały e-learningowe, prezentacje własne 
 

13. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia zdalne dr Ewa Wełnic 
 

 

https://literaryterms.net/glossary-of-literary-terms/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinj9WW1IDnAhWQyKYKHXJhCx0QFjASegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fbiography%2FIris-Murdoch&usg=AOvVaw25kFwzab6pYYMXaFHhAJcf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinj9WW1IDnAhWQyKYKHXJhCx0QFjAXegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2019%2F06%2F25%2Fbooks%2Firis-murdoch-centennial.html&usg=AOvVaw2UPnY0jvsQzJ4IXEzHxEYh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1gbPF1IDnAhUc6aYKHeOLACwQFjAOegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fliterature.britishcouncil.org%2Fwriter%2Fdoris-lessing&usg=AOvVaw35XF8XJk6uw4ebKQAbKCmt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1gbPF1IDnAhUc6aYKHeOLACwQFjATegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fdoris-lessing-biography-3530893&usg=AOvVaw1VzJrHQSfuvo89lTmjZis5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbmdPu1IDnAhWb7aYKHeOYDj0QFjARegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fauthor%2Fshow%2F54552.Malcolm_Bradbury&usg=AOvVaw0xwtm06uM4jqIH1SyV1wCi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic0Y6N1YDnAhXQwqYKHYMwCEYQFjAFegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffayweldon.co.uk%2F&usg=AOvVaw1Luvb40hnUIMRHOFurC3Wy

