
Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu 

kształcenia:  

 Studia kobiece w literaturze polskiej – wybrane 

przykłady 

Nazwa w języku 

angielskim:  
Women’s Studies in Polish Literature – selected issue 

Język 

wykładowy:  
 Angielski/English 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 

oferowany:  
Filologia polska/ Polish Philology 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny):  
 fakultatywny/optional 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego 

stopnia):  
first level/degree 

Rok studiów:  
  third  

Semestr:  
sixth  

Liczba punktów 

ECTS:  
2 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu:  
 dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

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

Założenia i cele przedmiotu 

The aims of this subject are: 

-knowledge about the  Women's Studies  in Poland 

- knowledge about the history of Polish literature 

and culture 

basic knowledge to the subject Cultural’s Studies 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

specjalnościowego WIEDZA 

W_01 

The student knows the terminology of foreign-language 

sciences in English, has a general knowledge about 

terminologies and methodology in foreign-language 

sciences in English 

KW_01 

W_02 

The student has a knowledge about the  Women's Studies  

in Poland and a basic knowledge to the subject Cultural’s 

Studies. 
KW_01; KW_02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
The student has a basic skill of using the English 

terminology and research paradigms in the study of 
KU_01; KU_02; 

Jednostka realizujaca:                  Instytut Polonistyki i Neofilologii



literature and cultural studies. 

U_02 

The student is able to conduct analysis and interpretation of 

the text from Polish literature in English and the text from 

the scope Women's Studies in English; 
KU_01; KU_02;  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

The student is aware of his knowledge and the ability, 

understands the need of the constant education and self-

educations 

KK_)1;  

K_02 

The student is able to demonstrate communications and 

interpersonal competence in the social behaviour KK_02; 

Forma i typy zajęć:  lectures (15/h.), exercises (15/h.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

acquaintance of English on the B1 level 

Treści modułu kształcenia: 

Lectures:  

1-2. Women’s Studies in Europe and the world – outline; 

3-4.Feminine issues in the Polish and European culture; 

5-6.Gender studies - discourse analysis 

7-8.Beginnings of the feminist thought in Polish literature 

9-10.Feminist literary criticism in Europe and Poland 

11-12. Anthropology of women in Polish woman’s studies 

13-14-15.Polish researchers of the women's studies: Maria Janion, Inga Iwasiów, Grażyna 

Borkowska, Jolanta Brach-Czaina, Krystyna Kłosińska, Ewa Kraskowska; 

Exercises 

1-2.Judith Butler, Gender Trouble - analysis and interpretation 

3-4.Simone de Beauvoir Druga płeć -  analysis and interpretation 

5-6. Emancipation demands in the Polish journalism – selected examples: Narcyza 

Żmichowska; 

7-8. Emancipation demands in the Polish journalism – selected examples: Eliza Orzeszkowa; 

9-10. Writing of women – Młoda Polska’s poets: Maryla Wolska, Kazimiera Zawistowska. 



11-12. Writing of women between 1918 and 1939; 

13-14-15.Contemorary writing of women: selected examples 

Literatura podstawowa: 

Basic literature: 

Kazimierz Ślęczka, Feminizm : ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, 

Katowice 1999. 

Feminizm - kobiecy aspekt kultury, red. Adam Regiewicz , Zabrze 2001. 

Maria Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006; 

Grażyna Borkowska, Cudzoziemki: studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996 

Katarzyna Majbroda, Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku: tekst, dyskurs, 

poznanie, z odmiennej perspektywy, Kraków 2012; 

Literatura dodatkowa: 

 Additional literature:  

Rosemarie Putnam Tong, tłum. Jarosław Mikos, Bożena Umińska,  Myśl feministyczna. 

Wprowadzenie, Warszawa 2002. 

Hanna Jaxa-Rożen, Feministyczna krytyka literacka : krótkie wprowadzenie , Łódź 2006. 

Ewa Kraskowska, Piórem niewieścim – z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia 

międzywojennego, Poznań 2003; 

Krystyna Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

- lectures with multimedia methods 

- work with the source material, 

- work in the group 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

- written tests 

- verbal tests 

- work with the source material 



Forma i warunki zaliczenia: 

ranking for the evaluation 

way of ranking the object: 

- preparation for classes (acquaintance of source materials) 

- positive ranking tests 

- ranking the final test 

 

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 

 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 h 

Udział w ćwiczeniach 15 h 

Samodzielne przygotowanie się do 

ćwiczeń 
5 h 

Udział w konsultacjach godz. z 

przedmiotu 
5 h 

Samodzielne przygotowanie się do 

kolokwium zaliczeniowego 
10 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot     2 ECTS 

 


