
Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu 

kształcenia:  
 Seminarium magisterskie 

Nazwa w języku 

angielskim:  
MA Seminar (Graduate seminar) 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 

oferowany:  
filologia polska 

Jednostka 

realizująca:  

 Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny):  
obowiązkowy 

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

Rok studiów: 
  pierwszy i drugi 

Semestr:  
drugi, trzeci, czwarty 

Liczba punktów 

ECTS:  
20 ECTS 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu 

Przygotowanie studenta do samodzielnego pisania 

pracy naukowej; poznanie warsztatu naukowca: metod 

badawczych i narzędzi. Napisanie pracy magisterskiej 

w zakresie literaturoznawstwa. Tematyka prac 

związana z literaturą polska XIX i XX wieku oraz 

najnowszą.  

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

specjalnościowego 
WIEDZA 

W_01 
Student ma wiedzę o najważniejszych kierunkach w literaturze i 
sztuce polskiej XIX i XX wieku oraz ich uwarunkowaniach 
społeczno-politycznych i kulturowych. 

KW_11, KW_12 

W_02 
Student zna główne konteksty europejskie literatury polskiej, 

przepływ idei filozoficznych, prądów i inspiracji literackich. 
KW_01; KW_03 

W_03 
Student ma podstawową orientację w terminologii 
literaturoznawczej, szczególnie w zakresie związanym obszarem 
badawczym swojej pracy dyplomowej 

KW_08 

W_04 
Student dysponuje wiedzą na temat warsztatu bibliograficznego 
literaturoznawcy 

KW_03 

W_05 
Student ma elementarną wiedzę o związkach literatury i 
literaturoznawstwa z filozofią, psychologią, historią, sztuką i 
religią. 

KW_03; KW_16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student umie samodzielnie problematyzować zadania badawcze, 

umie stawiać pytania badawcze i na nie odpowiadać. KU_03; 

U_02 
Student ma umiejętność samodzielnego redagowania dłuższych 
tekstów literaturoznawczych, o zwartej i logicznej kompozycji 

   KU_08; KU_14; 
KU_13, KU_04 



oraz poprawnych stylistycznie i językowo   

U_03 

Student potrafi łączyć wiedzę filologiczną z wiedzą z innych 

dziedzin humanistyki: filozofią, historią, psychologią oraz 

naukami o sztuce. 
KU_10; KU_11; KU_05 

U_04 

Student potrafi przeprowadzić analizę tekstów literackich z 

zastosowaniem metod naukowo-badawczych stosowanych w 

literaturoznawstwie. 
KU_03; KU_05; KU_13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego 

pogłębiania jej. 
KK_01 

K_02 
Student przywiązuje dużą wagę do staranności językowej  
wypowiedzi pisemnej 

KK_01; KK_02;  

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia seminaryjne (90 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego. 
Znajomość najważniejszych faktów z historii Polski oraz kultury polskiej 
Umiejętność redagowania przypisów. 
Umiejętność problematyzowania tematów, stawiania pytań badawczych i odpowiedzi na nie oraz 

stawiania i udowodniania tez. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Ogólne informacje o wymogach związanych z napisaniem i obroną pracy magisterskiej. (tytuł, 

zatwierdzenie, terminy rozliczenia, zasady zaliczenia zajęć seminaryjnych, objętość pracy, 

zawartość, forma zapisu i wydruku,  zarządzenia i inne przepisy, kwestia plagiatu, zasady 

obrony) 

2. Warsztat bibliograficzny magistranta. Zasady pozyskiwania i gromadzenia materiałów 

źródłowych oraz opracowań.  

3. Jak wybrać i sformułować temat pracy? Omówienie propozycji wysuniętych przez 

seminarzystów. Dyskusja. 

4. Kompozycja i treść pracy (jej adekwatność do tytułu). 

5. Kwestie edytorskie. Reguły sporządzania przypisów, bibliografii, wprowadzania cytatów. 

6. Jak napisać wstęp i zakończenie pracy magisterskiej? 

7. Praca nad poszczególnymi rozdziałami pracy. 

8. Stylistyka pracy naukowej. 

9. Analiza konspektów przygotowanych przez seminarzystów. 

10. Analiza projektów wstępu i zakończenia.  

11. Metody pracy badawczej literaturoznawcy.  

12. Analiza kompozycji wypowiedzi słownej oraz jej poprawności językowej w zakresie 

poszczególnych rozdziałów i całości. 

13. Analiza zgodności treści rozdziału z tematem pracy. Czytanie głośne fragmentów wypowiedzi.  

14.  Dyskusja na temat poprawności rozwiązań badawczych. 

15. Indywidualna praca z seminarzystami w zakresie trudności.  

16. Ocena realizacji poszczególnych tematów i etapów pracy dyplomowej. 
 

Literatura podstawowa: 

1. Radosław Zenderowski: Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. 

Warszawa [2004] i nast. wyd. 

2. Stefania Skwarczyńska: Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX wieku. 

Warszawa 1984.  

3. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006 



4.Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998 i wyd. następne. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jadwiga Czachowska, Roman Loth: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 1977.  

2. Słownik literatury XX wieku. Red. Alina Brodzka i inni. Warszawa- Wrocław- Kraków 1992;  

3. Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz i Alina Kowalczykowa. Wrocław 1994; 

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. 

Warszawa 2000.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

- ćwiczenia, heureza (rozmowa kierowana) 

- dyskusja 

- elementy analizy dzieła literackiego, ocena prac pisemnych 

- praca w zespole 

- praca indywidualna studenta 

- konsultacje z promotorem 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty będą sprawdzane na bieżąco podczas zajęć i ostatecznie na ostatnich spotkaniach 

seminaryjnych w każdym semestrze. 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

1. Na koniec drugiego semestru – uzyskanie pozytywnej oceny przygotowanej bibliografii do 

pracy magisterskiej, konspektu pracy oraz roboczego wstępu 

1. Na koniec trzeciego semestru – uzyskanie pozytywnej oceny dwóch rozdziałów pracy 

(drugiego – ewentualnie warunkowo) 

2. Na koniec czwartego semestru – napisanie i złożenie całości pracy dyplomowej przy 

pozytywnej ocenie. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych 90 godz. 

Samodzielne przygotowanie się studenta do  

ćwiczeń i pisanie pracy magisterskiej 
365 godz.  

Udział w konsultacjach 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot 20 ECTS 

 


