FILOLOGIA HISZPAŃSKA
studia niestacjonarne
II stopnia magisterskie

SYLABUSY

HM-N

str. 2

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

AKTUALNE PROBLEMY AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Actual Problems of Latin America
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-APAL
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień (studia zaoczne)
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Jerzy Achmatowicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- prezentacja współczesnej problematyki krajów Ameryki Łacińskiej oraz
miejsca tego subkontynentu w aktualnych procesach globalizacji; zajęcia
będą się koncentrowały na wyeksponowaniu specyfiki rzeczywistości
latynoamerykańskiej oraz form jej politycznych, ekonomicznych i
kulturowych manifestacji.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
ma wiedzę o najbardziej znaczących
elementach
rzeczywistości
Ameryki
Łacińskiej,
obejmującą
najważniejsze
wydarzenia
i
postaci.
Ma
wiedzę
o
współczesnych społecznych, politycznych i
artystycznych
realiach
w
krajach

Instytut Filologii Romańskiej
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latynoamerykańskiego obszaru;
potrafi zastosować elementarne zasady
i
procedury
badawcze,
formułować
i
analizować problemy, dobrać odpowiednie
narzędzia, formułować wnioski, opracować i
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie
historii
krajów
hiszpańskiego
obszaru
językowego;

K_U02

K_K06

15.

ma świadomość różnic kulturowych i
związanych z tym wyzwań, potrafi w praktyce
stosować
wiedzę
o
mechanizmach
komunikacji interkulturowej.
Treści programowe

16.

wprowadzenie: geografia, pejzaż, ludność, zasoby naturalne,
dziedzictwo cywilizacyjne kultur prehiszpańskich;
historyczne obciążenia Ameryki Łacińskiej: okres kolonialny,
epopeja walk niepodległościowych i XIX wieczne zmagania się z
niepodległością;
Brazylia:
enklawa
luzytańska
na
subkontynencie
latynoamerykańskim, jej szczególne procesy politycznej i ekonomicznej
ekspansji oraz kulturowa odrębność;
Wenezuela:
od
„bolivariańskiego
snu”
po
„rewolucję
boliwariańską” Hugo Chaveza;
Chile: kontrowersje wokół modernizacji pinochetowskiej, proces
prawdy i pojednania po 1990 r. oraz losy „neoliberalnego wzorca" w skali
światowej;
Kuba: faza schyłkowa rewolucji Castro; aktualność tendencji
lewicowych na kontynencie latynoamerykańskim;
aktualne tendencje polityczne, ekonomiczne oraz integracyjne w
Ameryce Łacińskiej; problematyka republik „indiańskich” w kontekście
tożsamości narodowych.
Zalecana literatura

18.

Blas P. de, Puente J. de la, Servía M. J., Roca E., Rivas R. A., Historia
común de Iberoamérica, EDAF – Ensayo, Madrid 2000.
Dzieje Ameryki łacińskiej, t. I-III, red. Stęplowski, R., Łepkowkski, T.,
KiW, Warszawa 1983;
Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. Gawrycki, F.M., PWN,
Warszawa 2009.
Eakin C.M., Historia Ameryki Łacińskiej, zderzenie kultur, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009
Halperin Donghi, T., Historia Contemporánea de América Latina,
Alianza, Madrid, 1990.
Historia de América Latina, t. I-III, Santiago de Chile, 1997.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
- aktywność na podstawie zalecanej literatury: K_U02, K_K06
- test końcowy: K_W10, K_U02, K_K06
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Instytut Filologii Romańskiej
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Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta np.:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do końcowego testu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

12
38
40
90
3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

AKTUALNE PROBLEMY HISZPANII
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Contemporary Spain
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E4-AkPrHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów
II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Magdalena Świątek, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- zapoznanie z podstawowymi zjawiskami z życia politycznego,
społecznego i ekonomicznego współczesnej Hiszpanii;
- wskazanie ich źródeł historycznych, a także ich odbicia w szeroko
pojmowanej kulturze.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o
wybranych zagadnieniach z dziejów życia
kulturalnego
i
społecznego
Hiszpanii,
szczególnie XX i XXI wieku. Potrafi również
wskazać na ich korzenie;

Instytut Filologii Romańskiej
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- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi znaleźć
odniesienia do dziedzin z pogranicza filologii i
humanistyki
oraz
wykorzystać
odnośną
wiedzę
i
spostrzeżenia
do
celów
analitycznych i interpretacyjnych;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11
K_K02

15.

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w
zespole,
określone
zadania;
potrafi
dokonać wyboru optymalnego rozwiązania i
skutecznie przekonać do swoich racji; jest
odpowiedzialny za wyniki uzyskane w pracy
zespołowej.
Treści programowe

16.

- zmiany ustrojowe w Hiszpanii po 1939 roku;
- tendencje nacjonalistyczne, regionalistyczne i niepodległościowe
(Katalonia, Kraj Basków, Galicja);
- migracje: emigracja, inmigracja oraz migracje wewnętrzne na terenie
Hiszpanii oraz związane z nimi problemy;
- rynek pracy w Hiszpanii: ewolucja struktury zatrudnienia, bezrobocie,
regulacje prawne i wsparcie instytucjonalne;
- ewolucja roli kobiety w Hiszpanii od czasów Drugiej Republiki, poprzez
czasy frankistowskie, do emancypacji;
- przemiany społeczno-obyczajowe: madrycka Movida.
Zalecana literatura

18.

de la Cierva R., Historia de España, Editorial Fénix, Barcelona 2001.
Comellas J.L., Historia de España moderna y contemporánea, Ediciones
Rialp, Madrid 2003.
López Moreno C., España contemporánea, SGEL, Madrid 2008.
Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław
2009.
Tuñón de Lara M., Valdeón Baruque J., Domínguez Ortiz A., Historia
Hiszpanii, Universitas, Kraków 1997.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
- egzamin pisemny
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:

Instytut Filologii Romańskiej
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38
40
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Suma godzin

90

Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ANALIZA JĘZYKA FILMU
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Film Analysis
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E2-AnJeFi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marta Minkiewicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z wybranymi metodologiami badania filmu
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa
i
kulturoznawstwa.
Ma
uporządkowaną
wiedzę
o
głównych
kierunkach ich rozwoju oraz najważniejszych
nowych osiągnięciach;

K_W02

- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej

K_W04

Instytut Filologii Romańskiej
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tematyki dotyczącej
kultury
obszaru
przedmiotem studiów;

języka,
języka,

literatury i
będącego

- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
kultury
charakterystyczne
dla
obszaru
kultury
studiowanego języka, odwołując się do
konkretnych
metod
opisu
literaturoznawczego lub kulturoznawczego i
używając
terminologii
stosowanej
w
studiowanym języku oraz w języku polskim;

K_U06

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
w
obrębie
literaturoznawstwa,
językoznawstwa
i
kulturoznawstwa (w odniesieniu do obszaru,
będącego przedmiotem studiów);

K_U08

K_U09

15.

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć
wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych
i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza
filologii i humanistyki oraz wykorzystać
odnośną wiedzę i spostrzeżenia do celów
analitycznych i interpretacyjnych.
Treści programowe

16.

- analiza i inne dyskursy o filmie;
- różnorodność podejść analitycznych: rys historyczny;
- narzędzia i techniki analizy;
- analiza tekstualna;
- analiza filmu jako opowiadania;
- analiza obrazu i dźwięku.
Zalecana literatura (podręczniki)

18.

Casetti F.; di Chio F., Como analizar un film, Paidós Ibérica, Barcelona,
Buenos Aires, México 2007.
Vanoye F., Principios de análisis cinematográfico, Abada, Madrid 2008.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- praca pisemna
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Instytut Filologii Romańskiej
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy pisemnej:
Suma godzin

10

Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

20
30
60
2
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ANALIZA LINGWISTYCZNA TEKSTU
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Text Analysis (Linguistics)
Jednostka prowadząca przedmiot:

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu:

5.

21-FL-H-Z2-E2-AnLiTe
Rodzaj przedmiotu/modułu:

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów:

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów:

8.

II stopień
Rok studiów:

9.

I
Semestr:

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin:

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia:

12.

13.

14.

Monika Głowicka, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- wprowadzenie do analizy językowej tekstu;
- kształcenie umiejętności badania różnych podsystemów języka
hiszpańskiego (w odniesieniu do morfologii, składni, słownictwa);
- kształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji zjawisk językowych;
- przygotowanie do samodzielnej analizy różnych odmian tekstu.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z
zakresu wszystkich podsystemów języka
hiszpańskiego;

K_W04

-‐	
   potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk
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językowych
terminologii;

15.

16.

używając

stosownej

- potrafi posługiwać się podstawowymi
narzędziami badawczymi podczas analizy
struktur
gramatycznych
języka
hiszpańskiego;
Treści programowe:

K_U05

K_U04

- pojęcie tekstu w lingwistyce;
- problematyka zdania w tekście;
- spójność i struktura tekstu (stosowane
gramatyczne);
- kompozycja tekstu;
- funkcje języka i wypowiedzi;
- elementy analizy językowej tekstów pisanych;
- język ustny a język pisany;
- styl potoczny, urzędowy i naukowy.
Zalecana literatura

środki

leksykalne

i

18.

Alarcos Llorach E., Gramática de la lengua española, Espasa Libros,
Madrid 1994.
Alarcos Llorach E., Estudios de gramática funcional del español
contemporáneo, Gredos, Madrid 1974.
Bernández E., Introducción a la lingüística del texto, Espasa Calpe,
Madrid, 1982.
Gómez Torrego L., Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid
2002.
Hernández G., Análisis gramatical. Teoría y Práctica, SGEL, Madrid 2006.
Torrent Badia A.M., Bassols Puig M., Modelos textuales: teoria y practica,
Eumo Editorial, Barcelona 1997.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę;
- praca pisemna.
Język wykładowy:

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:
Praca własna studenta:
- przygotowanie analizy tekstu:
- przygotowanie do zajęć:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

10
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20
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ANALIZA PRASY HISZPAŃSKOJĘZYCZNEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Spanish Press Analysis
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E3-AnPrHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marta Minkiewicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z wybranymi metodologiami badania prasy oraz
analizy obrazu
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa
i
kulturoznawstwa.
Ma
uporządkowaną
wiedzę
o
głównych
kierunkach ich rozwoju oraz najważniejszych
nowych osiągnięciach;

K_W02

- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,

K_W04
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www.ifr.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

HM-N

str. 14

wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki dotyczącej języka, literatury i
kultury
obszaru
języka,
będącego
przedmiotem studiów;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego i konieczność
zarządzania
zasobami
własności
intelektualnej;

K_W06

- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
kultury
charakterystyczne
dla
obszaru
kultury
studiowanego języka, odwołując się do
konkretnych
metod
opisu
literaturoznawczego lub kulturoznawczego i
używając
terminologii
stosowanej
w
studiowanym języku oraz w języku polskim;

K_U06

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
w
obrębie
literaturoznawstwa,
językoznawstwa
i
kulturoznawstwa (w odniesieniu do obszaru,
będącego przedmiotem studiów);

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć
wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych
i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza
filologii i humanistyki oraz wykorzystać
odnośną wiedzę i spostrzeżenia do celów
analitycznych i interpretacyjnych;

K_U09

K_U11

15.

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy.
Treści programowe

16.

- hiszpański rynek prasowy;
- badanie środków masowego przekazu (prasy);
- analiza jakościowa;
- analiza ilościowa;
- analiza zawartości;
- krytyczna analiza dyskursu;
- analiza obrazu.
Zalecana literatura (podręczniki)

narzędzia

Berrocal Gonzalo S.; Rodríguez-Maribona C., Análisis básico de la prensa
diaria. Manual para aprender a leer periódicos, Editorial Universitas,
S.A., Madrid 1998.
Davara Torrego J; López Raso P.; Martínez-Fresneda Osorio H.; Sánchez
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18.

Rodríguez G., España en portada. Análisis de las primeras páginas de
los diarios nacionales y su influencia en la sociedad, Fragua, Madrid
2004.
Mar Blanco Leal M. del, Modelos de análisis para el estudio crítico de la
prensa, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2008.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- praca pisemna
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy pisemnej:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

JĘZYK I KULTURA PORTUGALII I, II, III, IV
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Language and Culture of Portugal
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-JiKPo
21-FL-H-Z2-E2-JiKPor
21-FL-H-Z2-E3-JiKPor
21-FL-H-Z2-E4-JiKPor
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

I, II
Semestr

10.

1, 2, 3 i 4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 64 godziny (4 x 16 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marta Minkiewicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Semestr 1:
- bez wymagań wstępnych.
Semestr 2, 3 i 4:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka portugalskiego.
Cele przedmiotu
- integracyjne rozwijanie kompetencji językowych kolejno na poziomach
A1, A2, B1 i B2
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
-

ma

podstawową

Instytut Filologii Romańskiej

wiedzę

o

wybranych
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zagadnieniach
współczesnego
życia
kulturalnego i społecznego kraju innego
języka należącego do tej samej grupy
językowej;

15.

- ma adekwatne do poziomu kształcenia
umiejętności językowe w zakresie drugiego
dodatkowego) języka obcego, innego niż
język/języki studiów, zgodne z obiektywnie
określonymi wymaganiami (odniesieniem jest
poziom B2+ wg wymagań ESOKJ);

K_U02

- rozumie zasady pluralizmu kulturowego;
potrafi w praktyce stosować wiedzę o
mechanizmach komunikacji interkulturowej.
Treści programowe

K_K03

Semestr 1:
- gramatyka:
• rodzajniki określone i nieokreślone;
• czas teraźniejszy;
• zaimki pytajne;
• rzeczownik: rodzaj i liczba;
• przymiotnik: rodzaj i liczba;
• czasowniki ser i estar;
• zaimki dzierżawcze;
• zaimki wskazujące;
• interakcja przyimków z zaimkami wskazującymi;
• okoliczniki miejsca; czasownik haver +;
• zaimki nieokreślone;
• czas przyszły;
• czas przeszły prosty dokonany: pretérito perfeito simples do
Indicativo (P.P.S.);
• przyimki;
• przymiotniki i przysłówki: stopień najwyższy syntetyczny i
opisowy.
- słownictwo:
• języki, narodowości, państwa;
• liczebniki;
• godziny, dni tygodnia, miesiące;
• kolory;
• opis wyglądu i charakteru;
• rodzina;
• związki międzyludzkie;
• dom;
• miasto;
• podróże (cele podróży, zakwaterowanie, transport, bagaże, zajęcia
w czasie wolnym).
- kutura i kompetencje społeczne:
• język portugalski na świecie;
• gesty i formuły zapoznania się, powitania i pożegnania;
• Lizbona;
• godziny funkcjonowania urzędów, miejsc publicznych;
• święta i dni wolne;
• geografia Portugalii.
Semestr 2:
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- gramatyka:
• czas przeszły prosty dokonany: pretérito perfeito simples do
indicativo (P.P.S.);
• przyimki;
• przymiotniki i przysłówki: stopień najwyższy syntetyczny i
opisowy;
• czasownik doer;
• zaimki dopełnienia dalszego i bliższego;
• czas przeszły złożony: pretérito perfeito composto do indicativo
(P.P.C.);
• czas przeszły niedokonany: pretérito imperfeito do indicativo
(P.I.I.);
• różnice pomiędzy P.P.S./P.I.I.;
• przyimek com w połączeniu z zaimkami;
• różnice pomiędzy enquanto/entretanto/quando;
• pozostałe przyimki w połączeniu z zaimkami;
• tryb rozkazujący;
• przymki ”por” i ”para”;
• zaimki względne nieodmienne.
- słownictwo:
• podróże (cele podróży, zakwaterowanie, transport, bagaże, zajęcia
w czasie wolnym);
• zdrowie (części ciała, choroby, objawy, badania, diagnozy,
specjalności medyczne, system ochrony zdrowia);
• pogoda;
• czas wolny (sztuka, sport);
• praca (zawody, ogłoszenia w sprawie pracy, CV, rozmowy
kwalifikacyjne);
• orientacja w mieście;
• sklepy;
• ubrania i dodatki, rozmiary, materiały.
- kultura i kompetencje społeczne:
• system ochrony zdrowia;
• sposoby spędzania wolnego czasu;
• rynek pracy;
• sklepy i tradycyjne zawody;
• tradycje i obyczaje;
• gastronomia.
Semestr 3:
- gramatyka:
• odmienny bezokolicznik (infinitivo pessoal);
• czas teraźniejszy trybu łączącego (presente do conjuntivo);
• koniugacje peryfrastyczne (ir+ infinitivo; haver de+infinitivo; ter
de+infinitivo);
• czas przyszły prosty (futuro imperfeito do indicativo);
• czas przyszły trybu łącznego (futuro do conjuntivo);
• zdania warunkowe I i II typu;
• zdania podrzędne przyzwalające;
• zdania względne;
• tryb warunkowy prosty (condicional simples);
• tryb warunkowy złożony (condicional pretérito);
• czas przeszły niedokonany trybu łącznego (imperfeito do conjuntivo),
zdania warunkowe III typu.
- słownictwo:
• kursy językowe;
• identyfikacja osób;
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• charakter i wygląd;
• kompetencje zawodowe;
• styl życia;
• obyczaje, zwyczaje, stereotypy;
• świat akademicki;
• potoczne słownictwo studenckie;
• wyrażenia stosowane przy przedstawianiu osób;
• wyrażenia idiomatyczne;
• święta i tradycje;
• przysłowia;
• imigracja/emigracja;
• zapożyczenia leksykalne z innych języków;
• rynek pracy;
• korespondencja firmowa;
• wyrażenia używane podczas rozmów telefonicznych.
- kultura i kompetencje społeczne:
• Portugalczycy w liczbach;
• znani Portugalczycy;
• gesty;
• tradycje akademickie (Queima das Fitas de Coimbra);
• święta
i
tradycje
(karnawał
w
Torres
Vedres,
poszczególnych regionów i miast);
• Portugalia – kraj emigracji i imigracji;
• Azory.

święta

Semestr 4:
- gramatyka:
• czas zaprzeszły złożony trybu oznajmującego (pretérito mais-queperfeito composto do indicativo);
• mowa niezależna, mowa zależna;
• strona bierna I;
• zaimki względne;
• imiesłowy odczasownikowe (partícipio passado);
• strona bierna II;
• konstrukcje bezosobowe;
• gerúndio;
• koniugacja peryfrastyczna ir+ gerúndio;
• czas zaprzeszły złożony trybu łącznego (pretérito mais-queperfeito composto do conjuntivo);
• powtórka zdań warunkowych.
- słownictwo:
• rodzina;
• relacje społeczne;
• style życia;
• porównania idiomatyczne;
• środki masowego przekazu;
• prasa;
• geografia;
• społeczeństwo;
• ekonomia;
• wyrażenia i słownictwo z Angoli;
• sport, prasa sportowa, słownictwo potoczne związane ze sportem;
• wyrażenia przyimkowe;
• wyrażenia i słownictwo z Brazylii;
• usługi;
• gastronomia;
• religie;
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gatunki muzyczne, osobistości ze świata muzyki portugalskiej,
festiwale;
• wyrażenia idiomatyczne.
- kultura i kompetencje społeczne:
• tradycyjny i nowy model rodziny portugalskiej;
• Angola;
• sport, znani sportowcy;
• Brazylia;
• kultura afrobrazylijska;
• muzyka portugalska.
Zalecana literatura
•

16.

18.

Dias A. C. Entre nós 1 i 2, Lidel, Lisboa 2009-2010, (książka i zeszyt
ćwiczeń).
Coimbra Leite I.; Mata Coimbra O., Gramática activa 1 i 2, Lidel, Lisboa
1998.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- krótkie sprawdziany pisemne;
- końcowe kolokwia pisemne pisemne po 1, 2 i 3 semestrze;
- kolokwium ustne po 3 semestrze;
- egzamin końcowy (pisemny i ustny).
Język wykładowy

19.

portugalski, polski (w 1 i 2 semestrze)
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do zaliczenia:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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zrealizowanie aktywności
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Cognitive Linguistics
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-JeKo
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Zuzanna Bułat Silva, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i kierunkami
językoznawstwa kognitywnego
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych efektów
kształcenia
Student:
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i K-W01
znaczeniu
językoznawstwa
w
systemie nauk humanistycznych oraz
o jego specyfice przedmiotowej i
metodologicznej;
- ma uporządkowaną, pogłębioną K_W02
wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie i metodologie z zakresu
językoznawstwa kognitywnego;
- potrafi dokonać pogłębionej analizy
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15.

zjawisk językowych, odwołując się do
konkretnych metod opisu języka i
używając terminologii stosowanej w
studiowanym języku oraz w języku
polskim;
rozumie
zasady
pluralizmu
kulturowego; potrafi w praktyce
stosować wiedzę o mechanizmach
komunikacji interkulturowej
Treści programowe

K_U05

16.

- początki i rozwój językoznawstwa kognitywnego;
- naturalny metajęzyk semantyczny Anny Wierzbickiej;
- metafora i metonimia;
- teoria amalgamatów pojęciowych Gillesa Fauconniera
Turnera;
- kategoryzacja i teoria prototypów;
- polisemia i kategorie radialne.
Zalecana literatura

K_K03

i

Marka

18.

Cuenca M.J., Hilferty J., Introducción a la lingüística cognitiva,
Ariel, Barcelona 2007.
Hualde J.I., Olarrea A., Escobar A.M., Travis C.E., Introducción a la
linguistica hispánica, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie pisemne na ocenę (test końcowy)
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta, np.:
- przygotowanie do zajęć;
- czytanie wskazanej literatury;
- przygotowanie do testu końcowego.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

1.

Nazwa przedmiotu w języku polskim

2.

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE
Nazwa przedmiotu w języku angielskim

3.

Applied Linguistics
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu

5.

21-FL-H-Z2-E2-JezSto
Rodzaj przedmiotu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia:

12.

13.

Justyna Wesoła, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu:
- adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie
języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
- zapoznanie studentów z przedmiotem, celami i działami językoznawstwa
stosowanego;
- zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania wiedzy
językoznawczej w różnych dziedzinach życia oraz w innych dyscyplinach
naukowych;
- uświadomienie studentom miejsca i znaczenia językoznawstwa w
systemie nauk i jego związków z innymi dyscyplinami;
- zapoznanie studentów z terminologią oraz głównymi zagadnieniami
i
pojęciami
z
zakresu
psycholingwistyki,
polityki
językowej
i
językoznawstwa komputerowego;
zapoznanie
studentów
z
metodami
badawczymi
stosowanymi
w psycholingwistyce;
- zaznajomienie studentów z metodą opisu polityki językowej na
dowolnym terytorium;
- przedstawienie studentom obecnej sytuacji w Unii Europejskiej w
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zakresie polityki językowej;
- uświadomienie studentom bogactwa językowego Europy i potrzeby
zachowania tego dziedzictwa.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- dzięki udziałowi w zajęciach student jest w
stanie określić zakres badań językoznawstwa
stosowanego,
psycholingwistyki
i
językoznawstwa
komputerowego;
ma
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
językoznawstwa w systemie nauk i jego
związków z innymi dyscyplinami;

K_W01

- dzięki udziałowi w zajęciach student sprawnie
posługuje
się
hiszpańską
terminologią
psycholingwistyczną, na podstawie objawów
trafnie rozpoznaje rodzaje afazji, potrafi opisać
politykę językową danego obszaru w oparciu o
istotne kryteria;

K_U05, K_U07

- dzięki udziałowi w zajęciach student zyskuje
świadomość
współodpowiedzialności
za
zachowanie
dziedzictwa
językowego
i
kulturowego Polski, Hiszpanii i Europy oraz
możliwości działań w tym kierunku;

K_K07

K_K06

15.

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk
humanistycznych dla utrzymania i rozwoju
więzi społecznej na różnych poziomach; u
studenta kształtują się właściwe postawy w
stosunku do osób cierpiących na zaburzenia
językowe.
Treści programowe

16.

- przedmiot badań i działy językoznawstwa stosowanego;
- biologiczne podstawy komunikacji językowej;
- zaburzenia językowe;
- rodzaje afazji;
- model Wernickego-Lichtheima;
- przyczyny i leczenie afazji;
- rozwój mowy;
- polityka językowa. Kryteria opisu;
- polityka językowa w Unii Europejskiej;
- językoznawstwo komputerowe.
Zalecana literatura
Bernstein Ratner N., Berko Gleason J. (red.), Psycholingwistyka, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Cooper R.L., Language planning and social change, Cambridge University
Press, Cambridge 1989.
Eastman C.M., Language planning, an introduction, Chandler & Sharp Pub,
San Francisco 1983.
Helm Estabrooks N., Albert M.L., Manual de La Afasia y de Terapia de La
Afasia, Panamericana, Madrid 2005.
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Furdal A. (red.), Studia nad językami i kulturami europejskimi: prace
Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu, Polska
Akademia Nauk, Wrocław 1998.
Mazur J. (red.), Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
Tortosa J.M., Polityka językowa a języki mniejszości, P.I.W., Warszawa
1986.
Forma zaliczenia, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów
kształcenia:
wykład:
- egzamin
Język wykładowy
hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do egzaminu
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

KIERUNKI BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Current Trends in Linguistic Research
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E2-WKBJ
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Magdalena Świątek, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- przedstawienie najważniejszych kierunków badań językoznawczych,
które rozwinęły się na przestrzeni ostatniego stulecia, uznając za punkt
wyjścia publikację Kursu językoznawstwa ogólnego Ferdinanda de
Saussure’a;
- wskazanie związków omawianych kierunków z innymi dziedzinami
nauki oraz działalności człowieka (tkj. polityka językowa, metodyka
nauczania języka, itp.).
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
językoznawstwa
w
systemie
nauk
humanistycznych
oraz
o
ich
specyfice
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przedmiotowej
i
metodologicznej
oraz
dostrzega
i
rozumie
powiązania
językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki
oraz aktywności człowieka; potrafi tę wiedzę
rozwijać
i
stosować
w
działalności
zawodowej;
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu językoznawstwa. Ma
uporządkowaną
wiedzę
o
głównych
kierunkach jego rozwoju;

K_W02

- potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk
językowych, odwołując się do konkretnych
metod opisu języka i używając terminologii
stosowanej w studiowanym języku oraz w
języku polskim;

K_U05

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
w
obrębie
językoznawstwa, w odniesieniu do obszaru,
będącego przedmiotem studiów);

K_W08

K_K07

15.

- jest świadomy współodpowiedzialności za
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
(zwłaszcza na poziomie językowym) danego
regionu, kraju (zwłaszcza ojczystego, Polski
oraz kraju studiowanego języka), Europy
oraz możliwości działań w tym kierunku.
Treści programowe

16.

- Ferdynand de Saussure i rewolucyjność Kursu językoznawstwa
ogólnego;
- rozwój fonologii i Praska Szkoła Językowa;
- strukturalizm amerykański. Sapir: język, myślenie i kultura. Bloomfield:
teoria bodźca i odpowiedzi na bodziec;
- teorie generatywno-transformacyjne Noama Chomsky’ego;
- pragmatyka: teoria aktów mowy. Implikatury konwersacyjne;
- socjolingwistyka i teorie etnolingwistyczne;
- teorie psycholingwistyczne i neurolingwistyczne;
- językowy obraz świata.
Zalecana literatura
Cerný J., Historia de la Lingüística, Universidad de Extremadura, Cáceres
1998.
Fuentes Rodríguez C., Lingüística pragmática y análisis del discurso, Arco
Libros, Madrid 2000.
Palmer G., Lingüística cultural, Alianza Editorial, Madrid 2000.
Gil J.M., Introducción a las Teorías Lingüísticas del Siglo XX, MelusinaRIL, Buenos Aires-Santiago de Chile 2001.
Wielkie
teorie
językoznawcze.
Od
Paveau
M.A.,
Sarfati
G.,
językoznawstwa
historyczno-porównawczego
do
pragmatyki,

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

HM-N

str. 28

18.

Wydawnictwo Avalon, Kraków 2009.
Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne
tendencje i kontrowersje, Lexis, Kraków 2008.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
- egzamin pisemny
Język wykładowy

19.

hiszpański, polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

KULTURA MASOWA HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Mass Culture in Spain and Latin America
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E4-KuMaHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

specjalizacyjne zajęcia monograficzne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Magdalena Świątek, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomy kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- zapoznanie z szeroko rozumianymi zjawiskami dotyczącymi kultury
masowej obszaru hiszpańskojęzycznego oraz ich związków z wytworami
tzw. kultury wysokiej
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki dotyczącej języka, literatury i
kultury
obszaru
języka,
będącego
przedmiotem studiów;
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- ma podstawową wiedzę o wybranych
zagadnieniach
współczesnego
życia
kulturalnego i społecznego kraju innego
języka należącego do tej samej grupy
językowej;

K_W05

- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
kultury
charakterystyczne
dla
obszaru
kultury
studiowanego języka, odwołując się do
konkretnych
metod
opisu
literaturoznawczego lub kulturoznawczego i
używając
terminologii
stosowanej
w
studiowanym języku oraz w języku polskim;

K_U06

K_K03

15.

- rozumie zasady pluralizmu kulturowego;
potrafi w praktyce stosować wiedzę o
mechanizmach komunikacji interkulturowej.
Treści programowe

16.

czym jest kultura masowa i za co jest atakowana?
radio i telewizja. Telenowele: od mitu Kopciuszka po publiczną
debatę. Flamenco: od puryzmu do flamenco new wave. Camarón de la
Isla i Lola Flores;
chleba i igrzysk. Futbolowy mit kompensacyjny. Corrida;
polityka i jej “święci”: Evita Perón i Ernesto Che Guevara;
religijność czy świętokradztwo? Dia de los Muertos, Semana Santa,
el Caganer.
Zalecana literatura

18.

Polsko- i hiszpańskojęzyczne opracowania dotyczące wybranych
aspektów kultury masowej, np.:
Alabarces P., Rodríguez M.G., Cuestión de Pelotas. Fútbol. Deporte.
Sociedad. Cultura, Atuel, Buenos Aires 1996.
Mazziotti N., La industria de la telenovela. La producción de ficción en
América Latina, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires 2006.
Llopis Goig R., Fútbol postnacional: transformaciones sociales y culturales
del "deporte global" en Europa y en América Latina, Anthropos,
Barcelona 2009.
Rossy H., Teoría del Cante Flamenco, Credsa, Barcelona 1998.
Scher A., Fútbol: pasión de multitudes y de elites, CISEA, Buenos Aires
1988.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- praca zaliczeniowa na ocenę
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
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- przygotowanie do zajęć:
- napisanie pracy zaliczeniowej:
Suma godzin

20
30
60

Liczba punktów ECTS
2
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

LITERATURA PORÓWNAWCZA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Comparative Literature
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E3-LitPor
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 12 godz.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów.
- brak wymogów wstępnych
Cele przedmiotu:
– zapoznanie studentów z XX-wiecznymi kierunkami badań literackich;
– umiejętność stosowania terminologii z zakresu teorii literatury w analizie
dzieł literackich.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
– potrafi rozpoznać współczesne teorie z
zakresu badań nad literaturą;
–
ma
pogłębioną
wiedzę
z
terminologii
i
metodologii
literaturoznawczych;

zakresu
badań

K_W01
K_W02

– potrafi zastosować zaawansowane metody
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15.

interpretacji różnych tekstów literackich.
Treści programowe

16.

- tematyka i literatura porównawcza. Weltliteratur;
- hermeneutyka: H. G. Gadamer; P. Ricœur;
- Rezeptionsästhetik: H. Jauss;
- badania kulturowe.
Zalecana literatura (podręczniki)

17.

18.
19.

K_U06

Asensi Pérez M., Historia de la teoría de la literatura (el siglo XX hasta los
añossetenta), t. II, Tirant Lo Blanch, Valencia 2003.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak,
Cracovia 2006.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik,
Znak, Cracovia 2006.
Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, Słowo/obraz
terytoria, (1998) 2010
Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M. Bassaj,
Warszawa, Prószyński I Spółka, 1998. Original en inglés: Literary theory.
A very short introduction, Oxford University Press 1997.
Eagleton T., Literary Theory. An Introduction, Oxford, Blackwell Publishing
1996.
García Berrio A., Hernández Fernández T., Crítica literaria. Iniciación al
estudio de la Literatura, Madrid, Cátedra 2004.
Guillén C., Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literaturacomparada,
Crítica, Barcelona 1985.
Llovet J. et al., Teoría literaria y literatura comparada, Barcelona, Ariel
2005.
Makary I. R., Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches,
Scholars, Terms, University of Toronto Press, Toronto/Buffalo/London
1993.
Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa, PWN 2004.
Selden, R. (ed.), Historia de la críticaliteraria del S.XX. Del Formalismo al
Estructuralismo, Madrid, Akal, 2010. Traducción de The Cambridge
History of Literary Criticism, vol. VIII, Cambridge University Press 1995.
Villanueva D, (ed.), Curso de Teoría de la Literatura, Taurus, Madrid 1994.
Wellek R.; Warren A., Teoría literaria, Gredos, Madrid 2009.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium: zaliczenie na ocenę
Język wykładowy
język hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na z
realizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:

12

Praca własna studenta:
– przygotowanie materiałów do zajęć;
– czytanie wskazanej literatury przedmiotu;
– analiza wybranego tekstu literackiego;
– przygotowanie do zaliczenia wg siatki.
Suma godzin
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Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

LITERATURY MNIEJSZOŚCIOWE PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

The Minority Literatures of Iberian Peninsula
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E4-LiMnPo
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marta Minkiewicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z literaturami mniejszościowymi Półwyspu
Iberyjskiego (katalońską, baskijską, galicyjską)
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa
i
kulturoznawstwa.
Ma
uporządkowaną
wiedzę
o
głównych
kierunkach ich rozwoju oraz najważniejszych
nowych osiągnięciach;

K_W02

- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o

K_W03
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wybranych elementach i zjawiskach języka i
literatury obszaru będącego przedmiotem
studiów oraz o wybranych zagadnieniach z
dziejów życia kulturalnego i społecznego
krajów z tego obszaru;
- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki dotyczącej języka, literatury i
kultury
obszaru
języka,
będącego
przedmiotem studiów;

K_W04

15.

- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
kultury
charakterystyczne
dla
obszaru
kultury
studiowanego języka, odwołując się do
konkretnych
metod
opisu
literaturoznawczego lub kulturoznawczego i
używając
terminologii
stosowanej
w
studiowanym języku oraz w języku polskim.
Treści programowe

16.

literatura
katalońska
(zarys
od
średniowiecza
do
czasów
współczesnych);
- literatura baskijska (zarys od średniowiecza do czasów współczesnych);
literatura
galicyjska
(zarys
od
średniowiecza
do
czasów
współczesnych).
Zalecana literatura (podręczniki)

K_U06

18.

Cabrales Artega J. M., Literaturas catalana, gallega y vasca, Playor,
Madrid 1982.
Studia Iberystyczne 2, Almanach Galicyjski nr 1, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2003.
Studia Iberystyczne 5, Almanach Galicyjski nr 2, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2006.
Studia Iberystyczne 6, Almanach Kataloński (Katalonia-WalencjaBaleary-Andorra ), Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- praca pisemna
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy pisemnej:
Suma godzin

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

10
20
30
60
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH) GRAMATYKA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish. Grammar
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-PNJHG
21-FL-H-Z2-E2-PNJHG
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1i2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 32 godziny (2 x 16 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

15.

Marlena Krupa, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
- rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie struktur gramatycznych języka
hiszpańskiego na poziomie C1.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia K_U01
umiejętności językowe w zakresie gramatyki
języka hiszpańskiego
Treści programowe:
Semestr 1:
- peryfrazy czasownikowe;
- użycie czasowników: ponerse, volverse, hacerse, llegar a ser, quedar,
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acabar/terminar, transformarse en, convertirse en, dejar;
- użycie czasu futuro oraz trybu condicional;
- rekcja czasownika;
- rekcja przymiotnika;
- locuciones verbales;
- locuciones adverbiales.
Semestr 2:
- zdania przyczynowe i sposobu;
- zdania czasu i względne;
- zdania celu i wynikowe;
- zdania warunkowe;
- zdania przyzwalające.
Zalecana literatura
Cástro Viúdez F., Aprende gramática y vocabulario 4, SGEL, Madrid 2007.
Matte Bon F., Gramática comunicativa del español, Edelsa, Madrid 2002.
Moreno C., Temas de gramática. Nivel superior, SGEL, Madrid 2008.
Moreno C., Tuts M., Curso de perfeccionamiento, SGEL, Madrid 1991.
Sarmiento R., Manual de corrección gramatical y de estilo, SGEL, Madrid
1997.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- pisemne zaliczenie na ocenę po każdym semestrze
Język wykładowy
język hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do kolokwium:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

32 (2 x 16)
74 (2 x 37)
74 (2 x 37)
180 (2 x 90)
6 (3 + 3)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH) GRAMATYKA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish – Grammar
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E3-PNJHG
21-FL-H-Z2-E4-PNJHG
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3i4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 20 godzin (2 x 10 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

15.

Marlena Krupa, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
- rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie struktur gramatycznych języka
hiszpańskiego na poziomie C1/C2
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia
umiejętności językowe w zakresie gramatyki
języka hiszpańskiego.
Treści programowe:

K_U01

Semestr 3:
- zdania współrzędnie złożone;
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- rodzajnik określony, nieokreślony oraz pomijanie rodzajnika;
- zasady hiszpańskiej interpunkcji.
Semestr 4:
- najczęstsze wątpliwości ortograficzne i najczęściej używane skróty;
- wybrane elementy gramatyki funkcjonalnej: od idei do języka.
Zalecana literatura
Matte Bon F., Gramática comunicativa del español, Edelsa, Madrid 2002.
Sarmiento R., Manual de corrección gramatical y de estilo, SGEL, Madrid
1997.
VV.AA., Ortografía de la lengua española, Espasa Libros, Barcelona 2002.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- pisemne zaliczenie na ocenę po każdym semestrze
Język wykładowy
język hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do kolokwium:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
20 (2 x 10)
20 (2 x 10)
20 (2 x 10)
60 (2 x 30)
2 (1 + 1)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH). KONWERSACJE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish. Conversation skills
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-PNJHK
21-FL-H-Z2-E2-PNJHK
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1i2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 2 x 16 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Trinidad Marín Villora, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- rozwinięcie u studenta umiejętności wypowiedzi ustnej na różne tematy
o wysokim poziomie specjalizacji
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- potrafi zbudować ustnie spójny wywód o
charakterze
argumentacyjnym
w
studiowanym języku i w języku polskim,
odwołując się do własnych i cudzych
poglądów;

K_U03

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe

K_K01
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życie, zwłaszcza w zakresie
umiejętności językowych;

rozwijania

15.

-potrafi pracować w zespole, przyjmując w
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i
umiejętnościami.
Treści programowe:

K_K02

16.

- studenci, po uprzednim ustaleniu z prowadzącym, przedstawiają na
zajęciach temat w formie prezentacji ustnej. Prezentacje dotyczyć mogą
różnych zagadnień, na przykład tematów aktualnych, kina, muzyki,
kultury,
społeczeństwa
czy
kultury,
itp.
Po
krótkiej
dyskusji
przedstawiony zostanie jeden lub wiele dokumentów lub ćwiczeń
związanych z tematem, który będzie podstawą do dalszych ćwiczeń
językowych;
- ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.
Zalecana literatura

18.

Busquets L., Bonzi L., Curso de conversación y redacción, SGEL, Madrid
1983.
Rodríguez Rodríguez M., El español por destrezas. Escucha y aprende,
SGEL, Madrid 2004.
Torrens M.J. (coord.), Sueña 4, Anaya, Madrid 2001.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę.
Język wykładowy

19.

język hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć;
- przygotowanie do zaliczenia.
Suma godzin

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

32 (2 x 16)
60 (2 x 30)
28 (2 x 14)
120 (2 x 60)

Liczba punktów ECTS
4 (2+2)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH). KONWERSACJE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish. Conversation skills
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E3-PNJHK
21-FL-H-Z2-E4-PNJHK
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3i4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 2 x 16 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Trinidad Marín Villora, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- rozwinięcie u studenta umiejętności wypowiedzi ustnej na różne tematy
o wysokim poziomie specjalizacji
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- potrafi zbudować ustnie spójny wywód o
charakterze
argumentacyjnym
w
studiowanym języku i w języku polskim,
odwołując się do własnych i cudzych
poglądów;

K_U03

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe

K_K01
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życie, zwłaszcza w zakresie
umiejętności językowych;

rozwijania

15.

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i
umiejętnościami.
Treści programowe

K_K02

16.

- studenci, po uprzednim ustaleniu z prowadzącym, przedstawiają na
zajęciach temat w formie prezentacji ustnej. Prezentacje dotyczyć mogą
różnych zagadnień, na przykład tematów aktualnych, kina, muzyki,
kultury,
społeczeństwa
czy
kultury,
itp.
Po
krótkiej
dyskusji
przedstawiony zostanie jeden lub wiele dokumentów lub ćwiczeń
związanych z tematem, który będzie podstawą do dalszych ćwiczeń
językowych;
- regularnie przeprowadzane będą ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.
Zalecana literatura

18.

Busquets L., Bonzi L., Curso de conversación y redacción, SGEL, Madrid
1983.
Rodríguez Rodríguez M., El español por destrezas. Escucha y aprende,
SGEL, Madrid 2004.
Torrens M.J. (coord.), Sueña 4, Anaya, Madrid 2001.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę
Język wykładowy

19.

język hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć;
- przygotowanie do zaliczenia.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

32 (2 x 16)
60 (2 x 30)
28 (2 x 14)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH). PISANIE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish – Writing.
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-PNJHP
21-FL-H-Z2-E2-PNJHP
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1i2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 32 godziny (2 x 16 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
–udoskonalenie kompetencji pisania w języku hiszpańskim;
–udoskonalenie kompetencji w języku hiszpańskim dla potrzeb
zawodowych;
–opanowanie języka hiszpańskiego od poziomu B2 do C1 w zakresie
języka specjalistycznego w oparciu o teksty specjalistyczne z wybranej
dziedziny;
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
– rozumie obszerne teksty na tematy K_W03, K_W06, K_W07,
specjalistyczne;
K_W08;
–

porozumiewa

Instytut Filologii Romańskiej
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wybranej dziedzinie w języku hiszpańskim;

K_U11;
K_U02; K_U03;

15.

– potrafi tworzyć w języku hiszpańskim
teksty specjalistyczne z wybranej dziedziny z
uwzględnieniem ich cech gatunkowych.
Treści programowe

16.

- tworzenie różnego rodzaju tekstów dla potrzeb zawodowych, np.:
• dla administracji: podanie (instancia), protokół (acta), różne pisma
urzędowe;
• dla działalności handlowych, usługowych i gospodarczych: umowa,
rachunek, zamówienie, umowa najmu, korespondencja handlowa,
opis grafiki, opis techniczny;
• dla działalności prawnych: wyroki sądowe, różne pisma prawne.
Zalecana literatura

18.

Álvarez M., Tipos de escrito III: epistolar, administrativo, jurídico, Arco
libros, Madrid 1995.
Centellas A., Proyecto en...español comercial, Edinumen, Madrid 1997.
De Prada M., Bovet M., Hablando de negocios, Edelsa, Madrid 1992.
Ferraz A., El lenguaje de la publicidad, Arco libros, Madrid 1993.
Fuentes Rodríguez C., Diccionario de conectores y operadores del
español, Arco/libros, Madrid 2009.
Instituto Cervantes, Saber escribir, Aguilar, Madrid 2006.
Larrañaga A., Arroyo M., El léxico de los negocios, Sgel, Madrid 2005.
Marzoch M., Pisanie po hiszpańsku To proste. Przykłady, słownictwo,
ćwiczenia, Eremis, Warszawa 2009.
Torrens Álvarez M.J., Blanco Canales A., Fernández López M.C., Sueña 4,
Anaya, Madrid 2001.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę (prace pisemnych i kolokwium pisemne)
Język wykładowy

19.

język hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- redagowanie tekstów;
- czytanie zadanych lektur;
- przygotowanie do zaliczenia.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH). PISANIE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish - Writing
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E3-PNJHP
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 16 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
–udoskonalenie kompetencji pisania w języku hiszpańskim;
–zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego,
obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie,
mówienie, czytanie i pisanie;
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
–
posługuje
leksykalnymi;

się̨

szerokimi

zasobami

- potrafi rozpoznać́ szeroką liczbę wyrażeń́
idiomatycznych i potocznych;
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– potrafi zmienić rejestr językowy;
tworzy

K_U02;

15.

– redaguje różne teksty,
jednolity i bogaty tekst.
Treści programowe

spójny,

K_U03;

16.

-powtórzenie i konsolidacja wiadomości z zakresu gramatyki języka
hiszpańskiego (m.in., artículo, perífrasis verbales, pasiva refleja);
-zintegrowanie
wiadomości
z
poszczególnymi
sprawnościami
językowymi.
Zalecana literatura

18.

Gálvez D., Dominio, Curso de perfeccionamiento. Nivel C, Edelsa, Madrid
2008.
Montololío E. (coord.), Manual práctico de escritura académica, III vol.,
Ariel, Barcelona 2007.
Silés J., Sánchez J., Curso de lectura, conversación y redacción: nivel
superior, Sgel, Madrid 2000.
Sueña 4, Anaya, Madrid 2004.
VV. AA, A fondo. Curso de español, lengua extranjera. Nivel Avanzado,
SGEL, Madrid 2003.
VV.AA., El ventilador. Curso de español de nivel superior, Difusión,
Barcelona 2006.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę (prace pisemne, kolokwium pisemne)
Język wykładowy

19.

język hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
-redagowanie tekstów;
- przygotowanie do zaliczenia.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
TEKSTU NAUKOWEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish - Academic Writing
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E4-JHRTN
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 16 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

(PNJH).

REDAKCJA

Trinidad Marín Villora, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
- dostarczenie wiedzy technicznej koniecznej do zredagowania pracy
magisterskiej lub jakiegokolwiek innego rodzaju tekstu akademickiego;
- zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi struktury
informacji, łączeniem idei i cytowaniem dzieł, a także praktyczne
zastosowanie tej wiedzy.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia
umiejętności
językowe
w
zakresie
studiowanego języka, zgodne z obiektywnie
określonymi wymaganiami (odniesieniem jest
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poziom
C2
wg
wymagań
ESOKJ
lub
analogiczny). Potrafi używać wybranych
odmian społeczno- zawodowych tego języka;

15.

- potrafi zbudować na piśmie w studiowanym
języku obszerną wypowiedź o charakterze
naukowym.
Treści programowe

K_U04

16.

- ogólne wprowadzenie (m.in. między innymi, sposób cytowania,
struktura informacji i jej dystrybucja w akapitach tekstu akademickiego
czy zastosowanie podstawowych wskaźników zespolenia tekstu)
- przedstawianie przez studentów fragmentów prac magisterskich, które
będą omawiać indywidualnie z prowadzącym.
Zalecana literatura

18.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994.
Cervera Á., Guía para la redacción y el comentario de texto, Espasa,
Madrid 1999.
Eco U., Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio,
investigación y escritura, Gedisa, México 1977.
Montolío E., Manual práctico de escitura académica, 3 vols., Ariel,
Barcelona 2000.
Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych.
Przewodnik praktyczny, PWN, Warszawa 1998.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć;
- czytanie wskazanej literatury.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYKA BADAWCZA TEKSTÓW LITERACKICH NA PRZYKŁADZIE
NAJNOWSZEJ LITERATURY HISZPAŃSKIEJ I IBEROAMERYKAŃSKIEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Literary Criticism Applied to Spanish and Ibeoramerican Literature
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E2-Pbtlnp
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 20 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marlena Krupa, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- przygotowanie słuchaczy do pracy z tekstem literackim poprzez
poznanie metod jego analizy, zasad interpretacji oraz wartościowania.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji tekstów literackich w języku
hiszpańskim i polskim odwołując się do
konkretnych
metod
opisu
literaturoznawczego i używając terminologii
stosowanej w języku hiszpańskim oraz w
języku polskim;
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15.

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe:

16.

- wprowadzenie: ogólne zasady poprawnej analizy oraz interpretacji
tekstów literackich. Figury retoryczne;
- metryka hiszpańska;
- struktura zewnętrzna i wewnętrzna tekstów poetyckich. Modele
kompozycyjne, tytuły, motta, toposy;
- gramatyka i pragmatyka tekstu poetyckiego;
- czas, przestrzeń i postacie w tekstach narracyjnych;
- narrator oraz polifonia tekstów narracyjnych;
- przestrzeń, czas oraz postacie w dramacie.
Zalecana literatura:

17.

18.

19.

K_K05

Antas D., Auxiliar para el comentario de textos literarios. Práctica y
textos resueltos, Octaedro, Barcelona 2005.
Anderson Imbert E., Teoría y técnica del cuento, Ariel, Barcelona 2007.
Bello Vázquez F., El comentario de textos literarios. Análisis estilísticos,
Paidós, Barcelona 2002.
Calderón D.E., Diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, Madrid
1999.
García Barrientos J.L., Cómo se comenta una obra de teatro, Editorial
Síntesis, Madrid 2008.
Luján Atienza Á., Cómo se comenta un poema, Editorial Sintesis, Madrid
2007.
Navarro Durán R., La mirada al texto. Comentario de textos literarios,
Ariel, Barcelona 1995.
Spang K., Géneros literarios, Editorial Síntesis, Madrid 2000.
Spang K., Lectura y análisis de la obra teatral, EUNSA, Pamplona 1991.
Quilis A., Métrica española, Ariel, Barcelona 1989.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium
i pracy
pisemnej
Język wykładowy
hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy analitycznej:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ HISZPANII OKIEM KAMERY
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Contemporary Spain in Spanish Cinema
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E2-PrWsHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marta Minkiewicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
brak
Cele przedmiotu
- przybliżenie studentom problemów współczesnej Hiszpanii poprzez jej
kinematografię
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o
wybranych elementach i zjawiskach języka i
literatury obszaru będącego przedmiotem
studiów oraz o wybranych zagadnieniach z
dziejów życia kulturalnego i społecznego
krajów z tego obszaru;

K_W03

- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej

K_W04
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tematyki dotyczącej
kultury
obszaru
przedmiotem studiów;

języka,
języka,

literatury i
będącego

- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
kultury
charakterystyczne
dla
obszaru
kultury
studiowanego języka, odwołując się do
konkretnych
metod
opisu
literaturoznawczego lub kulturoznawczego i
używając
terminologii
stosowanej
w
studiowanym języku oraz w języku polskim;

K_U06

K_U09

15.

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć
wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych
i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza
filologii i humanistyki oraz wykorzystać
odnośną wiedzę i spostrzeżenia do celów
analitycznych i interpretacyjnych.
Treści programowe

16.

- kino jako źródło historyczne;
- hiszpańska wojna domowa w jej kinematografii;
- dyktatura frankistowska w kinematografii hiszpańskiej;
- transformacja ustrojowa w kinematografii hiszpańskiej;
- okres demokracji w kinematografii hiszpańskiej.
Zalecana literatura (podręczniki)

18.

Navarette Cardero L., La historia contemporánea de España a través del
cine español, Síntesis, Madrid 2009.
Valero Martínez T., Historia de España contemporánea vista por el cine,
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- praca pisemna
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy pisemnej:
Suma godzin
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Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
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Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

RYNEK MEDIÓW W HISZPANII
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Spain Media Market
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E3-RyMeHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marta Minkiewicz, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z rynkiem mediów Hiszpanii
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o
wybranych elementach i zjawiskach języka i
literatury obszaru będącego przedmiotem
studiów oraz o wybranych zagadnieniach z
dziejów życia kulturalnego i społecznego
krajów z tego obszaru;

K_W03

- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki dotyczącej języka, literatury i

K_W04
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kultury
obszaru
języka,
przedmiotem studiów ;

15.

będącego

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego i konieczność
zarządzania
zasobami
własności
intelektualnej;

K_W06

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć
wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych
i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza
filologii i humanistyki oraz wykorzystać
odnośną wiedzę i spostrzeżenia do celów
analitycznych i interpretacyjnych;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy.
Treści programowe

K_U11

narzędzia

- historia systemu medialnego w Hiszpanii;
- hiszpański system medialny współcześnie (prasa, radio, telewizja,
Internet);
- - grupy medialne;
- powiązania mediów z władzą;
- grupy nacisku.
16.
Zalecana literatura
-

18.

Kuś M., System medialny Hiszpanii, [w:] Dobek-Ostrowska B. (red.),
Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika
rozwojowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,
s. 261-280.
Pérez López P., Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 19751995, [w:] Dobek-Ostrowska, B. (red.), Współczesne systemy
komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
1997, s. 91-111.
Sajna, R., Media hiszpańskie. Od „Gazety Madryckiej” do latynoskiej
teleSUR, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- praca pisemna
Język wykładowy

19.

Hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
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Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy pisemnej:
Suma godzin

60
2

Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Master’s Seminar
Jednostka prowadząca przedmiot

5.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu
21-FL-H-Z2-E1-Semina
21-FL-H-Z2-E2-Semin
21-FL-H-Z2-E3-Semin
21-FL-H-Z2-E4-Semina
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

semestr 1, 2, 3, 4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

seminarium, 80 godzin (4 x 20 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

4.

12.

13.

14.

pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane od
absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia lub na
innych kierunkach o charakterze humanistycznym (Uchwała Nr 54/2012
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.)
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z warsztatem pracy badacza;
- określenie zainteresowań naukowych studentów;
- zdefiniowanie obszaru badawczego przyszłych prac magisterskich;
- wypracowanie koncepcji prac: tematu i struktury;
- wybór odpowiedniej metodologii;
- redakcja pracy magisterskiej.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
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- ma pogłębiona, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki pracy magisterskiej;

K_W04

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu prawa autorskiego i konieczność
zarządzania
zasobami
własności
intelektualnej;

K_W06

- zna metody wykorzystywania narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

- potrafi zbudować na piśmie w studiowanym
języku obszerną wypowiedź o charakterze
naukowym;

K_U04

- potrafi w języku polskim i hiszpańskim
porozumiewać
się
w
kwestiach
szczegółowych ze specjalistami w zakresie
wybranej specjalności;

K_U07

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
w
obrębie
literaturoznawstwa, językoznawstwa i
kulturoznawstwa (w odniesieniu do obszaru,
będącego przedmiotem studiów);

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć
wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych
i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza
filologii i humanistyki oraz wykorzystać
odnośną wiedzę i spostrzeżenia do celów
analitycznych i interpretacyjnych;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w
wyznaczonych
terminach
określone
zadania;

K_K02

- ma świadomość zasad etyki zawodowej i
uczciwości intelektualnej;

K_K04

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe

K_K05

Treści programowe seminarium zależą każdorazowo od prowadzącego,
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który określa jego tematykę.
Zalecana literatura:
Calderón D.E., Diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, Madrid
1999.
Eco U., Cómo se hace una tesis, Gedisa, Barcelona 1977.
Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i
dyplomowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań 1995.
Paun de García S., Manual práctico de investigación literaria, Castalia,
Madrid 2004.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2001.
Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki
metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2004.
Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu,
Warszawa 2005.

17.

18.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
seminarium:
- zaliczenie na ocenę
Język wykładowy

19.

język polski i hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- seminarium:
Praca własna studenta:
przygotowanie
i
redakcja
pracy
magisterskiej:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
80 (4 x 20)
w zależności od potrzeb
studenta
960 + w zależności od
potrzeb studenta
32 (6 + 6 + 6 + 14)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TERMINOLOGIA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Terminology
Jednostka prowadząca przedmiot:

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu:

5.

21-FL-H-Z2-E2-Termin
Rodzaj przedmiotu/modułu:

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów:

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów:

8.

II stopień
Rok studiów:

9.

I
Semestr:

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin:

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia:

12.

13.

14.

Monika Głowicka, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
- student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa
ogólnego;
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
języka hiszpańskiego.
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi
dotyczącymi tekstów naukowych i technicznych;
- zaznajomienie studentów ze specyfiką i typologią tekstów naukowych i
technicznych;
- zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami terminologii jako
dyscypliny naukowej;
- przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania dwujęzycznej
kartoteki terminologicznej hiszpańsko-polskiej wybranych tekstów.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
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- w wyniku przeprowadzonych zajęć student
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł; potrafi zdobyć wiedzę z
różnych dyscyplin humanistycznych, nauk
ścisłych i technicznych i stosować ją w
nowych sytuacjach;

K_U9

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11
K_K02

15.

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w
zespole,
określone
zadania;
jest
odpowiedzialny za wyniki uzyskane w pracy
zespołowej.
Treści programowe:

16.

- terminologia jako dyscyplina naukowa;
- terminologia jako gałąź językoznawstwa;
- związki interdyscyplinarne terminologii;
- terminologia i terminografia;
- instytucje określające normy techniczne (polskie i hiszpańskie);
- pojęcie terminu;
- typologia terminów;
- zasady przekładu tekstów naukowych i technicznych;
- terminologia a leksykografia i leksykologia;
- zasady opracowania dwujęzycznej kartoteki terminologicznej.
Zalecana literatura

18.

Gamero Pérez S., La traducción de textos técnicos, Ariel, Barcelona 2001.
Hurtado Albir A., Traducción y traductología. Introducción a la
traductología, Cátedra, Madrid 2008
Newmark P., Manual de traducción, Cátedra, Madrid 1999.
Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał, Warszawa
2005.
Voellnagel A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Tepis, Warszawa
1998.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę
- praca pisemna.
Język wykładowy:

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium
Praca własna studenta:
- przygotowanie kartoteki terminologicznej i
dokumentacji:
- przygotowanie prezentacji z wykonanego
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10 godzin lekcyjnych
40
10
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zadania:
Suma godzin

60

Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TECHNIKI PRZEKŁADU PISEMNEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Translation techniques
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E135-TePP
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 20 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Marlena Krupa, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
- zdobycie przez studentów umiejętności rozpoznawania i opisywania
różnych rodzajów tekstów oraz użytych w nich rejestrów i środków
językowych;
- wykształcenie umiejętności przekładu tekstów literackich i użytkowych
z języka hiszpańskiego na język polski oraz z języka polskiego na język
obcy;
- wykształcenie umiejętności krytycznej oceny przekładu oraz wskazania
i korekty ewentualnych błędów tłumaczeniowych;
- zapoznanie studentów z rolą i zadaniami tłumacza testów pisemnych;
- rozbudowanie słownictwa w zakresie języka specjalistycznego;
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

HM-N

str. 67

- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie tłumaczenia
pisemnego;

K_W04

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania
umiejętności językowych;

K_K01

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w zespole, określone zadania;

K_K02

K_K04

15.

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej i uczciwości intelektualnej w
działaniach
własnych
i
innych
osób;
postępuje zgodnie z tymi zasadami.
Treści programowe

16.

- tłumaczenie umów międzynarodowych. Słownictwo z zakresu prawa
karnego;
- tłumaczenie umów o pracę. Słownictwo z zakresu prawa pracy;
- tłumaczenie umów kupna-sprzedaży. Słownictwo z zakresu prawa
cywilnego;
- tłumaczenie pozwu rozwodowego. Słownictwo z zakresu prawa
rodzinnego;
tłumaczenie
handlowych
materiałów
medycznych.
Słownictwo
medyczne;
- tłumaczenie instrukcji technicznych. Słownictwo techniczne;
- tłumaczenie tekstów naukowych i literackich.
Zalecana literatura

17.

18.
19.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Idea, Kraków 2000.
Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kantor
Wydawniczy ZAMYKACZE, 2003.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę (prace pisemne i kolokwium pisemne)
Język wykładowy
język polski i hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
20 godzin lekcyjnych
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
30
- przygotowanie prac pisemnych:
40
- przygotowanie do kolokwium:
30
Suma godzin
120
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TECHNIKI PRZEKŁADU USTNEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Interpreting Techniques
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E4-TePrUs
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 20 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Justyna Nowicka, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego;
Cele przedmiotu:
- tworzy ustne świadczenia tłumaczeniowe poprawne językowo i
merytorycznie w języku polskim i hiszpańskim;
- analizuje tekst wyjściowy i interpretuje go zgodnie z intencją mówcy;
sprawnie i spójnie prezentuje tekst w języku docelowym;
- samodzielnie dociera do źródeł wiedzy językowej (buduje bazę
słownikową) oraz do wiedzy na różne tematy specjalistyczne; kontrastuje
i weryfikuje źródła;
- dostosowuje wiedzę do potrzeb zawodowych.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę;
potrafi
celowo
i
skutecznie

Instytut Filologii Romańskiej
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zastosować
w
sytuacjach
zawodowych
zdobyte umiejętności komunikowania się;
potrafi efektywnie dostosować i modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
do
potrzeb
zawodowych (analizować problemy oraz
rozwiązywać
zadania
o
charakterze
praktycznym);
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania
umiejętności językowych;

K_K01

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w
zespole,
określone
zadania;
potrafi
dokonać wyboru optymalnego rozwiązania;

K_K02

- rozumie zasady pluralizmu kulturowego;
potrafi w praktyce stosować wiedzę o
mechanizmach komunikacji interkulturowej;

K_K03

K_K04,

15.

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej i uczciwości intelektualnej w
działaniach
własnych
i
innych
osób;
postępuje zgodnie z tymi zasadami.
Treści programowe:

16.

- tłumaczenie konsekutywne, à vista i symultaniczne: technika i specyfika
każdego z rodzajów tłumaczenia;
-umiejętności i nawyki konieczne w pracy tłumacza: analiza i
syntetyzowanie wypowiedzi, sporządzanie notatek, kontrolowanie
wypowiedzi w języku docelowym, panowanie nad zmienną sytuacją w
trakcie pracy, podzielność uwagi, budowanie bazy słownikowej,
budowanie bazy odniesień kulturowych i treści specjalistycznych;
- występowanie przed publicznością i świadczenia tłumaczeniowe
poprawne językowo oraz zgodne z polskim i hiszpańskim uzusem
komunikacyjnym w tłumaczeniu ustnym.
Zalecana literatura:

18.

Gillies A., Tłumaczenie ustne: poradnik dla studentów, tłum. części pol. A.
Jagoda i M. Piechaczek, Tertium, Kraków 2001.
Rozan J.-F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, tłum. B.
Hrehorowicz, Tertium, Kraków 2002.
Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa 2007.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie ustne na ocenę
Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Instytut Filologii Romańskiej
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Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- konwersatorium :
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS:

Instytut Filologii Romańskiej

20 godzin lekcyjnych
80
20
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

WSPÓŁCZESNA LITERATURA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Modern Latin American Literature
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1-WLAL
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

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

13.

- K_U01 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego.
Cele przedmiotu

14.

- zapoznanie studentów z wybranymi
Łacińskiej I połowy XX wieku.
Zakładane efekty kształcenia

dziełami

literatury

Ameryki

Symbole kierunkowych

Student:
- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
wybranych
zjawiskach
współczesnej
literatury hiszpańskiej;

K_W03

- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na
piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w języku hiszpańskim
odwołując się do własnych i cudzych

K_U03
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poglądów;
- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
współczesnej
literatury hiszpańskiej;

K_U06

K_K06

15.

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk
humanistycznych dla utrzymania rozwoju i
więzi społecznej na różnych poziomach.
Treści programowe

16.

- proza latynoskiego modernizmu: realizm, naturalizm, regionalizm,
powieść miejska, novela de la selva, powieść o rewolucji.
Zalecana literatura

18.

Anderson Imbert E., Historia literatury hispano-amerykańskiej, PWN,
Warszawa 1987.
Goic C., Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, Crítica,
Barcelona 1998.
Gómez-Gil O., Historia crítica de la literatura hispanoamericana, Holt,
New York 1968.
Iñigo Madrigal L., Historia de la literatura hispanoamericana, Cátedra,
Madrid 1992.
Łukaszyk E., Pluta N., Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław
2010.
Shimose P., Cómo dominar la literatura latinoamericana, Playor, Madrid
1989.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
końcowy egzamin pisemny
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta np.:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

12 godzin lekcyjnych
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3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

WSPÓŁCZESNA LITERATURA HISZPANII
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Modern Spanish Literature
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E2-WsLiHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Justyna Ziarkowska, dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego.
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z najważniejszymi współczesnymi utworami
literackimi Hiszpanii;
- prezentacja sylwetek autorów, opis nurtów i prądów literackich
obecnych w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku;
- szczegółowa analiza wybranych dzieł.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
wybranych
zjawiskach
współczesnej
literatury hiszpańskiej;

K_W03

- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na

K_U03
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piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w języku hiszpańskim
odwołując się do własnych i cudzych
poglądów;
- potrafi dokonać pogłębionej analizy i
interpretacji
wytworów
współczesnej
literatury hiszpańskiej;

K_U06

K_K06

15.

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk
humanistycznych dla utrzymania rozwoju i
więzi społecznej na różnych poziomach.
Treści programowe

16.

- powieść hiszpańska w połowie XX stulecia (Camilo José Cela, Miguel
Delibes);
- proza emigracyjna (Francisco Ayala, Ramón J. Sender);
- powieść eksperymentalna (Luis-Martín Santos, Juan Goytisolo, Juan
Marsé);
- powieść postmodernistyczna (Eduardo Mendoza);
- powieści historyczne/powieści o wojnie domowej (Javier Cercas, Julio
Llamazares, Almudena Gandes);
- powieść kryminalna (Antonio Muñoz Molina, Manuel Vázquez
Montalbán);
- powieść autoreferencyjna (Enrique Vila-Matas, Juan José Millás);
- powieści kobiece;
- Javier Marías.
Zalecana literatura

18.

de Castro I., Montejo L., Tendencias y procedimientos de la novela
española actual (1975-1988), UNED, Madrid 1990.
Drucaroff E. et al., Historia crítica de la literatura argentina, t. 11, Emece,
Buenos Aires 2002.
Navajas G., Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y
cine españoles, EHB, Barcelona 1996.
Orejas F.G., La metaficción en la novela española contemporánea: entre
1975 y el fin del siglo, Arco Libros, Madrid 2003.
Rico F., Historia de la literatura española, t. 8, 9, Crítica, Barcelona 1988.
Sanz Villanueva S., Historia de la literatura española, t. 6-2, Literatura
actual, Ariel, Barcelona 1994.
Sobejano-Morán A., Metaficción española en la postmodernidad,
Reichenberger, Kassel 2003.
de Toro A., Ingenschay D. (dirs.), La novela española actual. Autores y
tendencias, Edition Reichenberger, Kaassel 1995.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
- egzamin (praca pisemna)
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
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- wykład:

12

- konsultacje:
Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

1
17
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40
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ LITERATUROZNAWCZYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Modern Literary Theory and Criticism
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E2-WKBL
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopnia
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 12 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów.
- brak wymogów wstępnych
Cele przedmiotu:
– zapoznanie studentów z XX-wiecznymi kierunkami badań literackich;
– umiejętność stosowania terminologii z zakresu teorii literatury w analizie
dzieł literackich.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
– potrafi rozpoznać współczesne teorie z
zakresu badań nad literaturą;

K_W01

–
ma
pogłębioną
wiedzę
z
terminologii
i
metodologii
literaturoznawczych;

K_W02

zakresu
badań

– potrafi zastosować zaawansowane metody
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15.

interpretacji różnych tekstów literackich.
Treści programowe

16.

- teoria literatury vs. historia literatury;
- pojęcia „Subjekt – Objekt” w historii filozofii;
- psychoanaliza w badaniach literackich;
- formalizm rosyjski (B.Tomashevsky). PraskaSzkoła (J. Mukařovský);
- poststrukturalizm: R. Barthes;
- analiza Dyskursu: M. Foucault.
Zalecana literatura (podręczniki)

18.

Asensi Pérez M., Historia de la teoría de la literatura (el siglo XX hasta los
añossetenta), t. II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak,
Cracovia, 2006.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik,
Znak, Cracovia, 2006.
Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, Słowo/obraz
terytoria, (1998), 2010
Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M. Bassaj,
Warszawa, Prószyński I Spółka, 1998. Original en inglés: Literary theory.
A very short introduction, Oxford University Press, 1997.
Eagleton T., Literary Theory. An Introduction, Oxford, Blackwell Publishing,
1996.
García Berrio A., Hernández Fernández T., Crítica literaria. Iniciación al
estudio de la Literatura, Madrid, Cátedra, 2004.
Guillén C., Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literaturacomparada,
Crítica, Barcelona, 1985.
Llovet J. et al., Teoría literaria y literatura comparada, Barcelona, Ariel,
2005.
Makary I. R., Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches,
Scholars, Terms, University of Toronto Press, Toronto/Buffalo/London,
1993.
Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa, PWN, 2004.
Selden, R. (ed.), Historia de la críticaliteraria del S.XX. Del Formalismo al
Estructuralismo, Madrid, Akal, 2010. Traducción de The Cambridge
History of Literary Criticism, vol. VIII, Cambridge University Press, 1995.
Villanueva D, (ed.), Curso de Teoría de la Literatura, Taurus, Madrid, 1994.
Wellek R.; Warren A., Teoría literaria, Gredos, Madrid, 2009.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
- egzamin
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta:
– przygotowanie materiałów do zajęć:
– czytanie wskazanej literatury przedmiotu:
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– analiza wybranego tekstu literackiego:
– przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ PRZEKŁADOZNAWCZYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Modern Theories of Translatology
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-Z2-E1234-WsKi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska (tryb zaoczny)
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1, 2, 3 lub 4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 10 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Justyna Nowicka, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
- zna wybrane koncepcje translatologiczne;
- analizuje i streszcza dyskurs teoretyczny dotyczący translatologii.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk
językowych, odwołując się do konkretnych
metod opisu języka i używając terminologii
stosowanej w studiowanym języku oraz w
języku polskim;

K_U05

- rozumie zasady pluralizmu kulturowego;
potrafi w praktyce stosować wiedzę o

K_K03
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mechanizmach komunikacji interkulturowej;
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć
wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych
i stosować ją w nowych sytuacjach; potrafi
znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza
filologii i humanistyki oraz wykorzystać
odnośnąwiedzę i spostrzeżenia do celów
analitycznych i interpretacyjnych;

K_U09

K_K06

15.

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk
humanistycznych dla utrzymania i rozwoju
więzi społecznej na różnych poziomach.
Treści programowe:

16.

- najczęściej dyskutowane pojęcia;
-przegląd XX-wiecznych i najnowszych teorii translatologicznych
wyrastających z językoznawstwa, antropologii i filozofii.
Zalecana literatura:

18.

Carbonell i CortésO.,Traducción y cultura: de la ideología al texto,
Ediciones Colegio de España, Salamanca 1999.
Dąmbska-Prokop
U.
(ed.),Mała
encyklopedia
przekładoznawstwa,
Educator, Częstochowa 2000.
HeydelM.,BukowskiP. (eds.),Współczesne teorie przekładu: antologia,
Znak, Kraków 2009.
NewmarkP.,Manual de traducción, tłum. V. Moya, Cátedra, Madrid 1999.
TomaszkiewiczT.,PisarskaA.,Współczesne tendencje przekładoznawcze:
podręcznik dla studentów neofilologii, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- pisemne kolokwium zaliczeniowe na ocenę
Język wykładowy

19.

hiszpański
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów)z nauczycielem:
- konwersatorium:
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS:
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