
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Literatura angielska 
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 Lingwistyka 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 
Wykład - 

zdalne 
PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 32 43 
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 3 
Niestacjo-

narne 
22 53     

  
      

Rygor 
zaliczenia 

Egzamin ...            

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 wykładach 32/22 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15/20 

Przygotowanie się do wykładów 8/13 

Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu 20/20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 75/75 

Punkty ECTS 3/3 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0/0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 32/22 

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 filologicz-
nych 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji, egzamin 

K1P_W02 
 

ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach roz-
woju badań nad literaturą brytyjską 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji, egzamin 

K1P_W05 
 

w stopniu zaawansowanym zna periodyzację historii 
literatury angielskiej, jej najważniejszych twórców 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 literackich 

wykład 
wykład informacyjny udział w dyskusji,  egzamin, 

K1P_W07 
 

zna w stopniu zaawansowanym zna uwarunkowania 
historyczne kształtowania się okresów literackich w 
brytyjskim kręgu kulturowym 

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 brytyjską 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 angielskiej 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, egzamin  
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K1P_U03 
K1P_U04 
 

 

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

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 literatury 
angielskiej 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, ocena nauczy-
ciela, samoocena 

K1P_K05 
jest gotów do docenienia i ocenienia bogactwa i kom-
pleksowej natury dziedzictwa literackiego brytyjskiego 
obszaru kulturowego 

wykład 
wykład informacyjny, wykład 
konwersatoryjny 

udział w dyskusji, ocena nauczy-
ciela, samoocena  

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
 Udział w dyskusji  20% 
 Egzamin 80% 
 

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

ndst 
dst 
dst+ 

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

db 
db+ 
bdb 

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

 
1. Literatura średniowieczna: okres staroangielski. a. Kontekst historyczny literatury anglosaksońskiej b. poezja Old En-
glish: konwencje, odmiany gatunkowe c. Beowulf jako staroangielski epos heroiczny  
2. Literatura średniowieczna: okres średnio-angielski. a. Kontekst historyczny literatury Middle English (Norman Conquest 
i jego konsekwencje społeczno-kulturowe) b. Najważniejsze odmiany gatunkowe poezji i prozy c. Geoffrey Chaucer: Życie i 
twórczość d. Opowieści Kanterberyjskie  
3. Renesans literacki w Anglii. a. Istotne przemiany społeczno-kulturowe w epoce renesansu (reformacja i powstanie ko-
ścioła anglikańskiego; Biblia króla Jakuba) b. Poezja renesansowa: wczesna (głownie sonet w epoce Tudorów) i późna (ba-
rok; poezja metafizyczna) c. Teatr elżbietański: konwencje i odmiany d. William Shakespeare: poezja i dramat  
4. Literatura okresu restauracji i oświecenie w Anglii (Age of Reason). a. John Milton i Paradise Lost b. Przemiany świato-
poglądowe w dobie oświecenia c. Augustan literature: idee i ideały (w tym zagadnienia języka i języka poetyckiego – wit) 
d. Podstawowe gatunki literackie Age of Reason: esej (Addison, Steele, Johnson), satyra (Gulliver’s Travels), powieść (De-
foe i in.)  
5. Romantyzm. a. Romantyczne manifesty poetyckie (Blake, Wordsworth & Coleridge, Shelley); dwa pokolenia romanty-
ków angielskich b. Songs Blake’a i Lyrical Ballads a kwestia romantyczności c. Powieść romantyczna na przykładzie Jane 
Austen i Mary Shelley  
6. Epoka wiktoriańska. a. Przemiany społeczne i ideologiczne w dobie wiktoriańskiej (industrializacja, kapitalizm, utylita-
ryzm, imperializm brytyjski, ewolucjonizm) b. Powieść wiktoriańska na przykładzie sióstr Bronte i Charlesa Dickensa  
7. Modernizm. a. Przemiany w pojmowaniu kultury i sztuki (modernizm jako zjawisko ogólnoeuropejskie; Francja, Irlan-
dia). Zasadnicze koncepcje estetyczne i filozoficzne (np. świadomość i podświadomość) b. Heart of Darkness i Waste Land 
jako przykłady literatury modernistycznej  
8. Literatura współczesna. a. Zasadnicze tendencje w brytyjskiej literaturze powojennej b. Beckett i teatr absurdu (Waiting 
for Godot, Endgame) c. Poezja powojenna na przykładzie Ph. Larkina (i in. poetów) d. Proza literacka i jej główni przedsta-
wiciele (Murdoch, Golding, Lessing, Fowles, i in.) 

11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa: 
Bate, J. (2004), The Oxford English Literary History, Oxford University Press 
Carter, R., McRae J. (2001) The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, London: 
Routledge 
Tew P. (2004) The Contemporary British Novel, Continuum 

b. Literatura uzupełniająca:  
Christopher D. (1999) Encyclopedia of Contemporary British Culture, London: Routledge 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. wykład dr Grzegorz Zinkiewicz 
 
 

 


