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1. dr Aldridge Ross 

 

 

The Vietnam War in American Literature, Film and Culture 

 
This an elective course for third-year American Studies students.  

This course will examine the various ways in which US involvement in the Vietnam War between 

1965 and 1973 has been discussed and represented in American culture since the 1960s.  Together, 

we will explore the responses of American men and women to the conflict, both combatants and 

non-combatants, while also considering the wider context of American culture during the Cold War 

era and paying close attention to subtle variations in the narrative structure of the American war 

genre. The materials we will use and discuss are varied, from song lyrics and films to popular 

fiction, short stories, and journalism. However, we will begin by reading extended fragments of 

important non-fiction memoirs by Tim O’Brien, Michael Herr, and Ron Kovic, which have become 

the dominant genre of Vietnam literature. Additionally, we will watch and analyse a number of well-

known Vietnam war films (including Platoon, Apocalypse Now, Full Metal Jacket), as well as 

dealing with poetry, oral history, popular music and memorialization (the latter in the form of the 

debate around the Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C.). 

The principal sources and reading for the course will be taken from The Vietnam Reader, edited by 

Stewart O’Nan (1998). 

 Students will be assessed by writing two (fairly short) papers, as well as their attendance and 

contribution to the seminars in the form of discussion and short presentations, which every student 

will be required to do. 

 

 

2. dr Magdalena Sztencel 

 

 
Fakultet kierunkowy: Krytyczna analiza dyskursu 

studia dzienne, 3 rok, BA-A 

język wykładowy: angielski 

dr Magdalena Sztencel 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z założeniami oraz wybranymi metodami krytycznej analizy 

dyskursu, na przykładzie tekstów zaczerpniętych z szeroko rozumianych mediów amerykańskich. 

Analiza koncentrować się będzie na sposobach w jakich autorzy tekstów reprezentują sytuacje i 

wydarzenia oraz pozycjonują siebie i czytelników w odniesieniu do opisywanych sytuacji i zdarzeń. 

Wprowadzone narzędzia analityczne i założenia teoretyczne pozwolą studentom zrozumieć związek 

między używaniem wyrażeń i zwrotów językowych a powstawaniem wzorców myślowych oraz 

systemów przekonań. Treści programowe obejmują: 

1. Potencjał znaczeniowy języka: poziom informacyjny i poziom interpersonalny  

2. Kognitywne podejście do krytycznej analizy dyskursu  

3. Środki retoryczne  i wartościowanie „My” – „Oni” 



4. Multimodalność 

5. Język ewaluacji, w tym język emocji  

6. Wielogłosowość dyskursu i źródła wiedzy 

7. Metodologia badań 

 

 

3. dr Roksana Zgierska 

 
Nazwa przedmiotu: Fakultet/ After Writing—Literature and the Future of Communication 

Nazwisko osoby prowadzącej: dr Roksana Zgierska 

Jednostka: Wydział Filologiczny 

Kierunek: Filologia Angielska 

Formy zajęć: ćwiczenia audytoryjne 

Sposób realizacji zajęć: zajęcia w sali dydaktycznej 

Liczba godzin: 30 

Cykl dydaktyczny: 2019/2020 letni 

Język wykładowy: angielski 

Metody dydaktyczne: analiza tekstów oraz materiałów audio-wizualnych z dyskusją; praca w 

grupach; praca indywidualna 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej 

Podstawowe kryteria oceny: obecność i aktywność na zajęciach, systematyczne przygotowanie; 

praca w grupach, praca indywidualna, esej zaliczeniowy  

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia:  
K_U12: sprawdzanie prac pisemnych 

K_U13: prezentacje ustne, udział w dyskusjach 

K_K02: kontrola pracy w grupach na ćwiczeniach i sprawdzanie przygotowania zaleconych 

zadań 

Wymagania formalne: Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie roku/semestru 

bezpośrednio poprzedzającego  

Wymagania wstępne: Studenci powinni posiadać umiejętność analizy i interpretowania tekstów 

literackich oraz form audio-wizualnych, a także podstawową wiedzę na temat kultury i historii 

literatury angielskiej i amerykańskiej. 

Cele kształcenia: Udoskonalenie umiejętności interpretowania i krytycznego oceniania tekstów 

literackich oraz materiałów audiowizualnych, zastosowanie narzędzi literaturoznawczych do 

analizy form pozaiterackich; 

Treści programowe:  analiza różnych form literackich (powieści, opowiadań, dramatów) oraz 

materiałów audio-wizualnych ( seriale, filmy) pod względem ich treści oraz zastosowanych technik 

literackich (m. in. techniki narracyjne, kreowanie bohaterów i przestrzeni); analiza wybranych 

literatury jako sposobu komunikacji,  

 Opis fakultetu: Fakultet ma na celu podjęcie próby zdefiniowania roli literatury we współczesnym 

świecie, zwłaszcza w kontekście społecznej roli seriali, filmów i social mediów. Ponadto analizie 

poddane będzie zagadnienie czy każda opowieść może być postrzegana w kategoriach 

literaturoznawczych, a tym samym czy możemy używać teorii literatury jako narzędzi do 

zrozumienia współczesnego świata i zmieniającej się komunikacji 
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