
 

STUDIA STACJONARNE 

FAKULTETY KIERUNKOWE W SEMESTRZE LETNIM 2016/17 

 

II BA – Filologia angielska -  spec. nauczycielska (30 godzin) 

dr Xymena Synak 
MADNESS AND EXCESS OF LITERATURE 
 
 

      In Twilight of Idols, Nietzsche writes: „If there is to be art, if there is to be any aesthetic 
doing and observing, one physiological pre-condition is indispensable: rapture.” Associated 
with desire, death, sexuality and „the irrational side of language” (Hillis Miller, On 
Literature), literature and writing appear/are a realization of those surplus things, at the 
same time, seizing and dragging us to the place of pleasure and violence; they enrapture us 
and form a rupture within the presupposed identity of the reading subject. 
     The course will try to examine the very problem of literature taking into acoount both 
literary and theoretical texts, sometimes texts that break with the division line between the 
two. 

 

dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof.nadzwyczajny 

ANGLOJĘZYCZNI LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA  XX I XXI WIEKU 

 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami anglojęzycznych laureatów 
literackiej Nagrody Nobla w latach 1901-2013 oraz z szeroko pojętymi kontekstami ich 
twórczości: kulturowymi, literackimi, krytycznymi, teoretycznymi i biograficznymi. Zajęcia 
poświęcone są pogłębionemu omówieniu tych kontekstów oraz analizom wybranych 
tekstów z uwzględnieniem właściwych pojęć krytycznych i teoretycznych.  
Problematyka zajęć obejmuje  
- wstępne informacje na temat Nagrody Nobla (zwłaszcza literackiej) i jej roli kulturowej (z 
uwzględnieniem polskich laureatów); 
- a następnie przegląd wybranych tekstów anglojęzycznej literatury XX i XXI wieku 
pochodzących z różnych kontekstów kulturowych, literatur narodowych, gatunków i epok. 
 - Zależnie od wybranych przez studentów tekstów, każdy z tych kontekstów zostanie 
odpowiednio pogłębiony:  
  - brytyjska literatura przełomu wieków XIX i XX,  
  - modernizm,  
  - postkolonializm, 
  - teatr absurdu,  
  - feminizm, 
  - tradycja gotycka, 
  - literatura dziecięca, 
  - literatura Irlandii, Kanady, Australii czy Afryki…  
 



Teksty proponowane do analizy (do wyboru przez studentów): 

Samuel Beckett, Waiting for Godot (fr.); „The Expelled” 
J.M.Coetzee, Foe or Disgrace 

T.S. Eliot, The Waste Land or “The Love Song of J.Alfred Prufrock” 
William Golding, Rites of Passage  or “The Scorpion God” 
Seamus Heaney, selected poems 
Rudyard Kipling, The Jungle Books (fr.) 
Doris Lessing, African Stories or The Golden Notebook or The Fifth Child 
Alice Munro, selected short stories 
V.S. Naipaul, Miguel Street 
Harold Pinter, Dumb Waiter 

Patrick White, selected short stories 
 

 

III BA – Filologia  angielska -  spec. nauczycielska  (60 godzin) 

 

dr hab. Jean Ward, profesor nadzwyczajny 

WORLD WAR I IN BRITISH AND IRISH POETRY AND PROSE 

 

This course will take a look at some of the British and Irish poetry and prose that emerged 

from World War I. We shall discuss not only the “war poets” and memoirists who were 

active combatants, but also some of the women’s writing of the “home front”. We shall also 

consider some works of poetry and prose that were inspired by the Great War but written by 

those too young to have had any direct experience of it, in order to examine how this event 

remains alive in the public imagination.  

 

dr Martin Blaszk 
TWÓRCZOŚĆ, HAPPENING, EDUKACJA /  CREATIVITY, HAPPENING, EDUCATION 
 
 
Opis przedmiotu / Course Description 
Treści programowe / Course content 

Podczas kursu zapoznamy się z następującymi zagadnieniami : 

1. Czy jesteś kreatywny?; definicje kreatywności i kim jest człowiek twórczy; 
charakterystyka twórczości; 

2. Sposoby za pomocą których kreatywność może być promowana oraz reakcje na 
kreatywność; 

3. W jaki sposób kreatywność może być hamowana ? Twórczość w szkołach; 
4. Różnorodność praktyki jaką jest happening. Happening w odniesieniu do innych 

praktyk performansu; 
5. Happeningi, ich scenariusze i tworzenie; cechy charakteryzujące happening; 



6. Stworzenie scenariusza happeningu oraz przygotowanie happeningu; 
7. Jak wygląda edukacja w szkołach? Czy może być inaczej?; 
8. Perspektywy dla kreatywności w edukacji; możliwość happeningu w edukacji; 
9. Przykłady happeningów w edukacji; 
10. Problem kreatywności i happeningów w edukacji: program i ocena. 

During the course we will explore the following: 

1. Are you creative?; definitions of creativity and who is creative; characteristics of 
creativity; 

2. Ways in which creativity might be promoted and reactions to creativity; 
3. Ways in which creativity might be blocked and creativity in schools; 
4. The different practices that are happening and happening in relation to other 

performance practices; 
5. Some happenings, their scripts and their enactments; the characteristics of 

happening; 
6. Creating a script for happening; creating a happening; 
7. What does education in schools look like? Can it be different?; 
8. The possibilities for creativity in education; the possibility for happening within 

education: 
9. Some examples of happening in education; 
10. Problems for creativity in education: the programme and assessment. 

 
Wymagania formalne / Formal requirements 
 
Wybór fakultetu 
Choose the elective. 
 
Wymagania wstępne / Basic requirements 

Dobra znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie tematyką związaną z twórczością, 
happening, edukacją. 

A good knowledge of English (B2-C1) as well as an interest in the subjects of creativity, 
happening and education. 

Kryteria oceny / Assessment criteria 

Na kursie zostanie wprowadzony zarys teoretyczny tematyki happeningu, ale będzie on się 
opierał także na elementach praktyki – czynne zaangażowanie w zajęcia oraz dyskusja. 
Językiem wykładowym przedmiotu jest język angielski, choć niektóre z analizowanych 
tekstów będą w języku polskim. Podstawą do zaliczenia kursu są: 1) zaangażowanie w zajęcia 
i pomysłowość, 2) stworzenie i zaprezentowanie własnego happeningu oraz 3) kreatywne 
podsumowanie zajęć i zaangażowania w nie – ta część zostanie indywidualnie omówiona z 
każdym z uczestników. 



There will be input of ideas but the course will also rely upon discussion and active 
involvement from the participants. The language used throughout the course will be English, 
although some of the texts analysed will be in Polish. Participants will be assessed on 1) their 
contribution of ideas and involvement, as well as 2) the creation and enactment of their own 
happening. Participants will also be expected to 3) present a creative summary of the course 
and their involvement on it – this will be discussed individually with participants. 

 

 

dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska 

AUTONOMIA UCZNIA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH 

 

Autonomia ucznia jest niewątpliwie jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez 

teoretyków i praktyków związanych z nauczaniem języków obcych od lat 70-tych XX wieku. 

Jednakże pomimo że konieczność przygotowania uczniów do przejęcia odpowiedzialności za 

proces przyswajania języka obcego pojawia się w dyskursie glottodydaktycznym,  dla wielu 

nauczycieli rozwijanie autonomii wydaję się być celem nierealistycznym. Częściowo wynika 

to z ich przekonań na temat nauczania,  ich postrzegania ucznia i procesów uczenia się i 

nauczania. Innym powodem może być niechęć uczniów przyzwyczajonych do nauczania 

dyrektywnego.  

Cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest otworzenie pola dyskusji na temat miejsca autonomii w nauczaniu, 

szukanie powodów braku przełożenia teorii na praktykę nauczania języków obcych, 

zastanowienie się czy i w jakim zakresie możliwe jest rozwijanie autonomii ucznia na różnych 

poziomach kształcenia w polskim kontekście edukacyjnym, jak również próba ewaluacji 

technik i strategii, które służyć mogą osiągnięciu tego celu.    

Celem kursu jest także refleksja nad  możliwością poszerzenia autonomii ucznia w wieku 

wczesnoszkolnym, uwrażliwienie studentów na ważność komunikacji w języku obcym 

podczas zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz pogłębianie ich rozumienia 

znaczenia realizowanej metodyki pracy z dziećmi na zajęciach z języka angielskiego dla 

jakości  wytwarzania umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Ponadto celem kursu 

jest rozwijanie postawy refleksyjno-krytycznej studentów wobec własnej praktyki szkolnej 

oraz ich gotowości innowacyjnej w ramach nauczania języka angielskiego. 

Treści programowe 

Autonomia – zakres pojęciowy. Psychologiczne i pedagogiczne koncepcje autonomii. 

Samostanowienie i opór – wyjście poza psychorozwojowe ujęcie autonomii. Definicje 

autonomii. Odmiany autonomii – rekonstrukcja typologii. Autonomia ucznia w dydaktyce 

nauczania języka obcego. Organizacja autonomicznych zajęć z języka angielskiego: przestrzeń 

ucznia, typ zadań, rola nauczyciela, motywacja. Autonomizująca rola języka - język angielski 

jako narzędzie do zdobywania wiedzy. Planowanie lekcji rozszerzających autonomię ucznia. 

Materiały dydaktyczne: ocena i wybór podręczników do nauki języka angielskiego pod 



względem autonomii ucznia. Rola ICT w autonomicznym uczeniu się i nauczaniu. Tworzenie 

własnych materiałów do nauki języka angielskiego. 

 

dr Magdalena Bielenia-Grajewska 
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA DLA NAUCZYCIELI 
 
Celem kursu jest zaznajomienie przyszłych nauczycieli z najważniejszymi aspektami 
komunikacji międzykulturowej. W ramach kursu zostaną omówione podstawowe 
zagadnienia związane z komunikacją i kulturą. Dalsza część realizowanej tematyki będzie 
poświęcona komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów międzykulturowego środowiska pracy nauczyciela. Celem kursu jest także 
zaznajomienie przyszłych nauczycieli z podstawowymi zagadnieniami protokołu 
dyplomatycznego. W czasie kursy omawiane są  m.in. zagadnienia dotyczące etykiety, 
korespondencji dyplomatycznej, zachowań podczas spotkań oficjalnych oraz nieoficjalnych. 
Studenci poznają także podstawowe instytucje międzynarodowe. 
 

 

III  BA AMERYKANISTYKA  - fakultet literaturoznawczy  (15 godzin) 

 

dr hab. Marta Koval, prof. nadzwyczajny 

PRZEDSTAWIENIE KONTROWERSYJNYCH ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH I KULTUROWYCH WE 

WSPÓŁCZESNEJ AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE I FILMIE  

 

Przedstawienie w utworze literackim/filmie kontrowersyjnych zagadnień społecznych oraz 

konfliktów kulturowych związanych z alternatywną seksualnośćią  (Milk), integracją 

emigrantów w przestrzeni kultury dominującej (The Book of My Lives, The Lazarus Project, 

Middlesex), kryzysem tradycyjnych wartości  i moralnym upadkiem instytucji 

konserwatywnych  (Spotlight, The Virgin Suisides) oraz zmianą roli kobiet (Sex and the City). 

Literatura i filmy wykorzystywane podczas zajęć: 

1. Aleksandar Hemon, The Book of My Lives (fragments) 

2. Aleksandar Hemon, The Lazarus Project (fragments) 

3. Jeoffrey Eugenides, Middlesex (fragments)  

4. The Virgin Suisides (1999, reż. Sofia Coppola)  

5. Spotlight (2015, reż. Tom McCarthy)   

6. Milky (2008, reż. Gus Van Santa) 

7. Sex and the City (Seasons 1, 2 & 6).  

 

 



mgr Sarah Flamminio 

CONFLICT AND LITERATURE: A US PERSPECTIVE 

 

This class will use fictional narratives (short stories, poems and excerpts from films) as well 

as primary source documentation to examine the involvement of the United States in a 

series of conflicts throughout its history. This class aims to give context to conflict, 

highlighting key players, strategic objectives and contemporary perspectives on the 

respective engagements. Due to the universal nature of conflict in the human experience, 

this class will not focus exclusively on military narratives but will also include civilian 

perspectives on conflict. Limiting factors such as censorship, secrecy, ignorance and 

propaganda will be discussed in relation to the material covered in the class. 

dr Miłosz Wojtyna 
FICTIONAL WORLDS: ELECTIVE COURSE  

 

Subject Area: 

How can a bunch of lies in a video game seem more true that the Bible? Do these lies have a 

structure? What makes Game of Thrones more successful than the history course book? Why 

do we read, watch and use fiction? What are the components of every piece of fiction that 

make it distinctly different from the physical-world reality? What cognitive processes does the 

interpretation of fiction activate? How does fiction encourage processes of “make-believe”?  

What is the structure of the political counter-factual narrative? We shall try and answer these, 

and other questions, in a course that uses the achievements of contemporary narrative theory 

to explore the connection between textual components and extra-textual systems in the 

creation of vivid non-factual worlds that engage readers, viewers, players, users in 

interpretive, cognitive, emotional processes that lie at the very centre of our experience of 

culture. 

In the course you will be required to do some reading for every class, as well as to watch some 

visual material or play a video game.  

The classes will take place every week in the first 8 weeks of the summer semester. 

Course Agenda: 

1. Intro: What are Fictional Worlds? Examples and Theory of World Making in Fiction 
2. Truth in Fiction: Historical Approaches to Truth in Cultural Production 
3. The White Lie of Narrative: Motivation, Doxa and Plausibility in Fiction 
4. What world is Westworld? Analysis of World-Making Techniques in Heterocosmic TV Series 
5. Narrative and Post-Truth: World-Making in Politics and the Media 
6. VR and Audience Engagement: Cognitive Capacities of Fiction 
7. Conclusions. 
 

 

 



III  BA AMERYKANISTYKA  - fakultet kulturoznawczy  (15 godzin) 

 

mgr Sarah Flamminio 

REGIONAL CULTURE AND DIVERSITY OF THE UNITED STATES  

 

This class will provide an intermediate perspective to the regionally-informed cultures of the 

United States and their resultant diversity. The framework of this class will be a critical and 

in-depth look at the geo-cultural and economic approaches of Chinni and Gimple in their 

efforts to classify regions within the United States. Through this primarily economic lens, the 

class will examine the diverse economic regions which make up the United States.  

 

dr Dorota Majewicz 

RELATYWIZM POZNAWCZY W JĘZYKU I KULTURZE 

 

Fakultet obejmuje problematykę i zagadnienia związane z relatywizmem 
kulturowym: etycznym i poznawczym. Studenci poznają tradycje relatywizmu 
kulturowego z perspektywy antropologicznej szkoły amerykańskiej i 
brytyjskiej; omówimy zagadnienia związane z  dyskursem międzykulturowym; 
komunikacją interpersonalna w perspektywie aksjologicznej; teorie 
kategoryzacji (m.in. pojęcie prototypu); zajmiemy się pojęciem różnic 
kulturowych i związanymi z nimi wyrażeniami metaforycznymi (relatywizm 
językowy a metafora); sposobami konstruowania świata: wydawaniem sądów i 
porównywaniem; lingwistyką kulturową, tj. wpływem języka na sposób 
myślenia i konstruowania pojęć w ujęciu krytycznym naukowców z dziedziny 
językoznawstwa i filozofii  (George Lakoff, Franklin Fearing, Noam 
Chomsky, Edwin Ardener, Ludwik Wittgenstein, czy Caleb Everett). 

 

mgr William Malcolm 

AMERICAN CULTURE AND POP CULTURE IN THE XX AND XXI CENTURY 

A comprehensive look at American culture and pop culture from the XX 
and XXI century. From classic 1930’s comic books to modern American 
cinema. During these classes we will cover that which is important in 
popular culture. 

 

 

 

 


