
                                                                                                                                                             

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Interpretacja tekstów kultury 

Nazwa w języku angielskim:  The interpretation of the text of culture 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Barbara Stelingowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Barbara Stelingowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych 
tekstów kultury 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

K_W01 

Student zna definicję tekstu, rozumie pojęcie „interpretacja” i 
„analiza”; ma wiedzę o wzajemnych związkach języka i kultury 
 

K_W01, K_W03, 
K_W04 

K_W02 

Student ma poszerzoną wiedzę o tekście, w tym o tekście 
artystycznym, wiedzę  genologiczną i stylistyczną oraz o  teoriach i 
metodologiach interpretacji tekstów kultury 

K_W04, H2A_W04, 
H2A_W07 

K_W03 Potrafi omówić podstawowe problemy interpretacji tekstu; K_W05, K_W02, 
KW_04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

 

Student potrafi odtworzyć i wykorzystać w praktyce strukturalną i 
semiotyczną strategię analizy tekstu kultury. 
 

H2A_U08, H2A_U09 

K_U13 

posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej oraz doświadczenia i 
umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i 
różnych mediach 

H2A_U07 

K_U03 

 

Potrafi analizować różne teksty pod względem gatunkowym i 
stylowym, a zwłaszcza teksty artystyczne tworzące literaturę polską. 

H2A_U02, H2A_U03, 
H2A_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. 

H2A_K01 

K_K10 
Rozumie potrzebę klarowności metodologicznej badań, 
umożliwiających dokonanie właściwej oceny dzieła kultury 

H2A_K05 

Jednostka realizujaca:              Instytut Polonistyki i Neofilologii



Forma i typy zajęć:  Laboratorium (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza terminów z zakresu poetyki i wiedzy o literaturze 

Treści modułu kształcenia: 

Zajęcia mają charakter praktyczny i ich celem jest dostarczenie studentowi podstawowych 

umiejętności pracy z tekstem literackim oraz tekstem kultury. Problemy szczegółowe i cele: 

1. Interpretacja – istota zjawiska, podstawowe terminy, granice interpretacji. 

2. Analiza i interpretacja dzieła literackiego oraz tekstów kultury – ujęcie teoretyczne, 

wybrane zagadnienia 

3. Warsztaty analityczno-interpretatorskie: 

- interpretacja tekstów lirycznych (3 godz.) 

- interpretacja tekstów epickich (3 godz.) 

- interpretacja tekstów dramatycznych (3 godz.) 

4-20. Interpretacja tekstów kultury 

- malarstwo (2 godz.) 

- rzeźba (1 godz.) 

- architektura (1 godz.) 

- film (3 godz.) 

- teatr (1 godz.) 

- pisma użytkowe (2 godz.) 

- kabaret (2 godz.) 

20-29. Interpretacja teksów kultury masowej 

- interpretacja tekstów wyborczych (2 godz.) 

- interpretacja tekstów radiowych (2 godz.) 

- interpretacja tekstów telenoweli (2 godz.) 

- interpretacja tekstów komiksowych (2 godz.) 

30. Zaliczenie przedmiotu na ocenę – pisemne kolokwium 

Literatura podstawowa: 

1. Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Biedroń, Kraków 2008 

2. Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków 1971 (lub wydania 
późniejsze) 

3. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996 

4. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1998 

Literatura dodatkowa: 

1. E. Balcerzan, Przez znaki, Poznań 1972 

2. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977 

3. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, oprac. S. Cichowicz, 

Warszawa 1975 
 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca nad tekstem, metoda filologiczno-tłumaczeniowa, metoda heurystyczna, konwersacje, 
wykład wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Jedno kolokwium pisemne w semestrze, aktywność podczas zajęć, pisemne zaliczenie ćwiczeń 
na ocenę jako kolokwium podsumowujące. Poprawa pisemna w sesji poprawkowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych warunków  
1. uzyskanie co najmniej 51 punktów z kolokwiów 
2. aktywność na zajęciach 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 


