
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia / rok akademicki 2017/2018 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   WWaarrsszzttaatt    mmeettooddoollooggiiii  lliitteerraattuurroozznnaawwcczzeejj  

Nazwa w języku angielskim:   Methodology of literary studies 

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:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

dr Roman Bobryk 

Założenia i cele przedmiotu 
Poznanie od strony praktycznej warsztatu badacza literatury, metodo-

logii, metod i narzędzi naukowych 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu kie-

runkowego 
WIEDZA 

W_01 

student zna podstawowe problemy z zakresu metodologii nauk humanistycznych 

(teorie Ernesta Cassirera, H.-G.Gadamera, Paula Ricoeura)  oraz zna definicje 

podstawowych pojęć literaturoznawczych 

K_W01, K_W03, 

 

W_02 

student zna semiotyczno-strukturalistyczne, psychoanalityczne oraz fenomenolo-

giczne pojmowanie dzieła literackiego i tekstu kultury.  
K_W11, 

K_W12, 

 

W_03 student zna współczesne dekonstrukcjonistyczne strategie czytania literatury.  K_W12, K_W16 

W_04 
student zna trzy podstawowe strategie warsztatu metodologicznego (autor – dzieło 

– odbiorca)  K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

student potrafi odtworzyć i wykorzystać w praktyce strukturalną, psychoanali-

tyczną oraz fenomenologiczną strategię analizy tekstu literackiego oraz potrafi 

zastosować w praktyce podstawowe strategie z zakresu metodologii nauk humani-

stycznych. 

K_U03 

U_02 

student potrafi użyć w praktyce badawczej dekonstruckjonistycznej „lektury” tek-

stu oraz twórczo korzystać ze strategii warsztatu metodologicznego (autor – dzieło 

– odbiorca).  

 

K_U02 

U_03 student potrafi „czytać” hermeneutycznie tekst literacki. K_U03 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

student rozumie problem metodologii w naukach humanistycznych oraz potrzebę 

klarowności metodologicznej badań literaturoznawczych, co umożliwia dokonanie 

właściwej interpretacji i wartościowania dzieła literackiego.  

 

K_K02, K_K03, 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



Forma i typy zajęć: 
 ćwiczenia (15 godz.,) wykłady (15), konsultacje (10 godz. lub więcej), studia stacjo-

narne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Otwartość na różne dyskursy metodologiczne oraz umiejętność posługiwania się językiem dyscypliny teorii literatu-

ry, a także analizy i interpretacji tekstu.  

Znajomość definicji tekstu oraz dzieła literackiego 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady:  

1. 1-2.Warsztat literaturoznawczy – pojęcia: nauka o literaturze, literaturoznawstwo, poetyka i retoryka, metoda, 

metoda badań, metodologia badań literackich. 

2. 3-4.Literaturoznawstwo wobec współczesnego paradygmatu nauk humanistycznych. Kierunki interpretacji 

tekstów literackich. Etapy pracy naukowej. Kulturologia i kulturoznawcze orientacje w badaniach literaturoznaw-

czych. Socjologia i psychologia w badaniach literaturoznawczych. Filozofia i historia filozofii wobec współczesnego 

warsztatu badań literackich. 

3. 5.Dyskurs w naukach humanistycznych. Dzieło literackie jako całość artystyczna. 

4. 6.Tekst, paratekst – pojęcia. Dzieło literackie jako struktura. 

5. 7.Interpretacja – analiza – wartościowanie. Orientacje metodologiczne i modele interpretacji dzieła. 

6. 8. Metodologie we współczesnej humanistyce – ogólnie 

7. 9.Hermeneutyka w literaturoznawstwie. 

8. 10.Intertekstualność i intermedialność w dziele literackim. 

9. 11. Dzieło literackie jako forma symboliczna. Symbolologia. 

10. 12.Dekonstrukcja i formalizm rosyjski,  

11. 13. Metoda fenomenologiczna Romana Ingardena; 

12. 14. Strukturalizm i funkcjonalizm 

13. 15.Teoria znaku – semiotyka 

14.  

ĆĆwwiicczzeenniiaa::  

Ćwiczenia o charakterze analitycznym, praktycznym, nastawione na aktywność studenta. Na ćwiczeniach będą 

omawiane bardziej szczegółowo niektóre zagadnienia omawiane na wykładach. 

 

Literatura podstawowa: 

Literatura podstawowa:  

1.Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda. Warszawa 2004, s.3-68, 638-657. 

2.Słownik terminów literackich. Red. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-

Sławińska, Janusz Sławiński (wydanie dowolne). 

3.Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza 

Boleckiego i Ryszarda Nycza. Warszawa IBL, 2002. 

4.Umberto Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków 1996. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Roman Ingarden, O dziele literackim. Warszawa 1988, s.7-51 (przedmowy oraz część 1. Pytania wstępne). 

2. Zygmunt Łempicki, Dzieło literackie, w Zygmunt Łempicki, Wybór pism, tom II. Studia z teorii literatury. War-

szawa 1966, s.225-234. 

3. Paul Ricoeur: Egzystencja i hermeneutyka. Oprac. Stanisław Cichowicz. Warszawa 1975 lub wydania inne.  

4. Eco Umberto: Czytanie świata. Tłum. Monika Woźniak. Kraków 1999.  



5. Interpretacja i nadinterpretacja. Red. Stefan Collini. Tłum. Tomasz Biedroń. Kraków 1996. 

6. Stanisław Bambus, Granice poetyki i kompetencje teorii literatury, w: Poetyka bez granic. Praca zbiorowa pod 

redakcją Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, Warszawa 1995, s.7-31. 

7. Edward Balcerzan, Biografia jako język, w: Biografia – geografia – kultura literacka. Pod redakcją Jerzego 

Ziomka i Janusza Sławińskiego. Wrocław 1975, s.25-40. 

8. Katarzyna Rosner, Hermeneutyka, w: Słownik literatury polskiej XX wieku (zesp. red.). Wrocław 1993, s.372-

384. 

9. Erazm Kuźma, Mit w literaturze, mitotwórstwo, w: Słownik literatury polskiej XX wieku (zesp. red.). Wrocław 

1993, s.636-647. 

10. Maria Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku (zesp. red.). Wrocław 1993, 

s.1055-1060. 

11. Włodzimierz Bolecki, Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, "Teksty Drugie", nr 1/2 2005, s.11-21. 

12. Maria Janion, Jak możliwa jest historia literatury, w: Maria Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 

1974, s.198-213.  

13. Michał Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury. Seria 2: pra-

ce z lat 1965-1974. Wrocław 1987, s.123-143. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia o charakterze wspólnej ze studentem pracy analitycznej, praktycznej, dyskusji, wspomagane techniką 

multimedialną. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 

Kolokwium zaliczeniowe (na koniec semestru) oraz aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu (ćwiczeń): obecność na zajęciach, zaliczone kolokwium i aktywność.  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach i wykładach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

 


