
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Literatura amerykańska / American Literature 
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:  

 Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma 
studiów 

  Razem 

Wykład PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 24 26 
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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 (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w wykładzie 24/20 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10/14 

Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu 16/16 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50/50 

Punkty ECTS 2/2 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0/0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 24/20 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: wiedza na temat literaturoznawstwa, kultury oraz historii krajów anglosaskich 

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 

Wiedza 

K1P_W01 
 

zna i rozumie miejsce literatury w badaniach filolo-
gicznych 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji, egzamin 

K1P_W02 
 

ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju badań nad literaturą amerykańską 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji, egzamin 

K1P_W05 
 

w stopniu zaawansowanym zna periodyzację historii 
literatury amerykańskiej, jej najważniejszych twór-
ców i ich wybrane dzieła 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji, egzamin 

K1P_W06 
 

zna w stopniu zaawansowanym zna terminy literatu-
roznawcze w zakresie wybranych utworów literac-
kich 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji,  egzamin, 

K1P_W07 
 

zna w stopniu zaawansowanym kontekst geogra-
ficzno-historyczny kształtowania się okresów literac-
kich 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, egzamin 

K1P_W07 
K1P_W09 
 

zna najważniejsze wątki, motywy i interpretacje wy-
branych utworów oraz ich wpływ na kulturę amery-
kańską 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, egzamin 

Umiejętności 

K1P_U01 
 

potrafi samodzielnie wyszukać, analizować, ocenić i 
wykorzystać informacje ze źródeł tradycyjnych i elek-
tronicznych z zakresu literatury amerykańskiej 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, egzamin  

K1P_U03 
K1P_U04 
 

potrafi przyporządkować reprezentatywny utwór do 
okresu literackiego oraz jego miejsce w procesie hi-
storyczno-kulturowym i oddziaływanie społeczne 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny,  

udział w dyskusji, egzamin 
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K1P_U03 
 

potrafi posługiwać się terminami literaturoznaw-
czymi podczas analizy i interpretacji utworu literac-
kiego 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny,  

udział w dyskusji, egzamin 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
 

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umie-
jętności oraz odbieranych treści dotyczących litera-
tury amerykańskiej 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, ocena nauczy-
ciela, samoocena 

K1P_K05 
 

jest gotów do docenienia i ocenienia bogactwa dzie-
dzictwa literatury amerykańskiej 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, ocena nauczy-
ciela, samoocena  

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: wykład 

Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 

 
 Udział w dyskusji  20% 
 Egzamin 80% 
 
 
 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: wykład 
 Literatura okresu kolonialnego do 1776 roku: Purytanie i ich wpływ na kształtowanie się literatury; charakterystyczne 

gatunki literackie  

 Literatura okresu rewolucji i oświecenia. Wczesny romantyzm. Pojęcia i terminy literackie: scientific inquiry; self-made 
man; self-improvement; self-help book; the American Dream; almanack; American gothic; frontiersman; frontier life; 
tożsamość narodowa. 

 Dark romanticism 1820-1860. Pojęcia i terminy literackie: American Romance; themes of sin, isolation, expiation 
(atonement), and salvation; symbolism; a natural epic; detective fiction; tales of horror; literary criticism. 

 Transcendentalizm 1830-1850/60 i terminy literackie: transcendentalist movement; self-reliance; over-soul; utopian 
communities; free verse. 

 Realizm 1860-1914. Pojęcia i terminy literackie: immigration; labor unions; urbanization; determinism; naturalistic/re-
alistic novel; frontier humor; local color. 

 Naturalizm 1860-1900. Pojęcia i terminy literackie: determinism; muckraking; naturalistic/realistic novel. 

 Modernizm 1914-1945. Pojęcia i terminy literackie: objective correlative; Imagism; haiku; Twórczość „straconego po-
kolenia”. Pisarze regionalni. 

 Teatr amerykański XX wieku. 

 Literatura lat 50 i 60-tych XX wieku: beatnicy, poezja konfesyjna. 

 Postmodernizm: Modernism and/vs. Postmodernism Pojęcia i przykłady ilustrujące te pojęcia: fragmentation, para-
dox, unreliable narrators, often unrealistic and downright impossible plots, games, parody, paranoia, dark humor and 
authorial self-reference, pastiche, metafiction, intertextuality, magical realism, faction, reader involvement; 

 Główni pisarze postmodernizmu i ich główne dzieła. 

 Proza mniejszości narodowych i etnicznych. Pojęcia: identity; memory; racism; limitations of culture and ideology; 
stereotypes; differences between generations; the role of storytelling in Native American and African-American cul-
ture; tradition and change; racial and cultural oppression; magical realism. 

11. Wymagane środki dydaktyczne: projektor multimedialny 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa: 

 Baym, N. (red.), The Norton Anthology of American Literature. New York: Norton, 2004 

b. Literatura uzupełniająca:  

 Mazur, Z. (red.), The College Anthology of American Literature. Kraków: Universitas, 1998 

 Salska, A. (red.), Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Kraków: Universitas, 2003 

c. Netografia:  

 Teksty źródłowe  

 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.): materiały własne prowadzącego 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.wykład  
 

0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 

ndst 
dst 
dst+ 

81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

db 
db+ 
bdb 
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..............................................   ............................................................................................  
 Data Podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot 
 


