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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

1.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

HISTORIA LITERATURY WŁOSKIEJ
2. 
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

HISTORY OF ITALIAN LITERATURE
3. 
Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Romańskiej 
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
4. 
Kod przedmiotu/modułu
21-FL-ITA-K-S1-E1-HL
21-FL-ITA-K-S1-E2-HL
21-FL-ITA-K-S1-E3-HL


5.


Rodzaj przedmiotu/modułu 
obowiązkowy
6.


Kierunek studiów
Filologia, specjalność: italianistyka

7.


Poziom studiów
I (studia licencjackie)
8.


Rok studiów
I i II

9.


Semestr
Rok I: semestry zimowy i letni
Rok II: semestr zimowy
10.


Forma zajęć i liczba godzin
Wykład: 30 + 30
Konwersatorium: 30 
 11.


Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr 
lub inny italianista literaturoznawca
12.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Pierwszy semestr: bez wymagań wstępnych
Kolejne semestry: zaliczenie poprzednich semestrów przedmiotu

13.


Cele przedmiotu

Zdobycie orientacji w literaturze włoskiej jako ważnym składniku kultury europejskiej poprzez poznanie periodyzacji oraz wybranych dzieł i zjawisk literatury włoskiej w ich kontekście kulturowym, a także elementów polskiej recepcji tej literatury. 

14.


Zakładane efekty kształcenia 

Student

- zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa; 

- ma wiedzę o źródłach informacji (opracowania encyklopedyczne, syntezy podręcznikowe) dotyczących literatury włoskiej; 

- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk z historii literatury włoskiej od początku do czasów współczesnych  oraz ważnych ośrodków życia literackiego i kulturalnego;

- potrafi identyfikować różne rodzaje wytworów kultury będące przedmiotem badań literaturoznawstwa; 

- jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie włoskiego dziedzictwa kulturowego, także ze względu na jego znaczenie dla kultury europejskiej, zwłaszcza polskiej.

Symbole kierunkowych
efektów kształcenia


K_W02 



K_W03 


K_W09 



K_U05 



K_K08 

15.


Treści programowe

Prezentacja wybranych dzieł i zjawisk literatury włoskiej w ich kontekście kulturowym: 

Rok I, semestr zimowy: XIII-XV w. 
Rok I, semestr letni: XVI-XVIII w. 
Rok II, semestr zimowy: XIX-XXI w. 

Prezentacja elementów polskiej recepcji literatury włoskiej. 
 
16.


Zalecana literatura
Mieczysław Brahmer, Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych, PWN, Warszawa 1980. 

Krzysztof Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, PWN, Warszawa 2008. 
Historia literatury włoskiej, pod red. Piotra Salwy, t. I i II, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997. 

Historia literatury włoskiej XX wieku, pod red. Joanny Ugniewskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

Literatura włoska w toku. O wybranych współczesnych pisarzach Italii, pod red. Hanny Serkowskiej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006. 

Literatura włoska w toku 2. O wybranych współczesnych pisarzach Italii, pod red. Hanny Serkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. 

Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej, oprac. Monika Woźniak, Collegium Columbinum, Kraków 2005. 

Letteratura Italiana, red. Andrea Battistini, t. 1 i 2, il Mulino, Bolonia, 2014.

Giorgio Barberi Squarotti, Giangiacomo Amoretti, Giannino Balbis, Storia e antologia della letteratura, t. 5 i 6, Atlas, Bergamo 2006.

Remo Ceserani, Lidia De Federicis, Il materiale e l'immaginario. Laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico, t. 1-10, Loescher, Torino, 1978-1980 lub inne wydanie.

Alberto Asor Rosa, con la collaborazione di Lucinda Spera, Monica Cristina Storini, Letteratura italiana. Testi –  autori – contesti, t. 1-7, Mondadori, Milano 2012.  

lub inne pozycje wskazane przez wykładowcę na początku semestru. 

17.


Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianu końcowego (rok I, semestr zimowy) 
- egzamin (rok I, semestr letni) 
- zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianów, referatów, prac pisemnych (rok II, semestr zimowy)
18.


Język wykładowy
polski, włoski
19.














Obciążenie pracą studenta


Forma aktywności studenta


Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
 



30 + 30 + 30

Praca własna studenta:
- lektura zalecanych tekstów 
- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu
- przygotowanie referatów i prac pisemnych 

90 + 120 + 90

           

Suma godzin
120 + 150 + 120 

Liczba punktów ECTS
4 + 5 + 4 


