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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

BILDUNGSROMAN W PROZIE HISZPAŃSKIEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Bildungsroman in the Spanish Narrative.
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E12-BiPrHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru (zajęcia monograficzne)
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1 lub 2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z formą Bildungsroman (powieść edukacyjna,
formacyjna) i miejscem tego gatunku w historii hiszpańskiej prozy
narracyjnej na przykładzie wybranych powieści hiszpańskich (XVIIXXIw.), np. Mateo Alemán, Pío Baroja, Azorín, Baltasar Gracián, Ramón
Pérez de Ayala, Rosa Chacel, Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón,
Miguel Delibes;
-kształtowanie umiejętności analizy form narracyjnych;
-ugruntowanie świadomości specyfiki dziedzictwa kulturowego Hiszpanii,
z uwzględnieniem wpływu hiszpańskich autorów i ich dzieł na rozwój
prozy europejskiej.

14.

Zakładane efekty kształcenia

Symbole kierunkowych
efektów kształcenia

Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną

Instytut Filologii Romańskiej

wiedzę,

www.ifr.uni.wroc.pl
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obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa i kulturoznawstwa;
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową w
zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;

15.

K_W04

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

K_U03

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

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

K_U011

narzędzia

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

K_K02

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

K_K04

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do K_K05
ochrony prawa autorskiego.
Treści programowe:
- Bildungsroman na tle systematyki genologicznej form narracyjnych w
perspektywie historycznej i teoretycznej;
- literatura jako medium wychowawcze w historii literatury hiszpańskiej
na podstawie wskazanych przez wykładowcę tekstów (XVII-XXIw.), ze
szczególnym uwzględnieniem literatury baroku i Pokolenia 98;
- analiza wybranych powieści w kontekście uwarunkowań historycznych,
filozoficznych i teoretycznoliterackich;
Program obejmuje terminologię narratologiczną oraz pojęcia z zakresu
etyki i pedagogiki w perspektywie historycznej.

Instytut Filologii Romańskiej
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16.

Zalecana literatura
Bajtin M., Teoría y estética de la novela, Taurus, Madrid 1989.
Gadamer H.-G., Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica
filosófica, Sígueme, Salamanca 2007 [lub wersja polska].
García Berrio A., Hernández Fernández T., Crítica literaria. Iniciación al
estudio de la literatura, Cátedra, Madrid 2004.
García Berrio A., Huerta Calvo J., Los géneros literarios: sistema e
historia: una introducción, Cátedra, Madrid 2006.
Historia y crítica de la literatura española, al cuidado de F. Rico, Crítica,
Barcelona 1980-1999, vol.III-IX.
Marchese A., Forradellas J., Diccionario de retórica, crítica y terminología
literaria, Ariel, Barcelona 2007.
Pedraza Jiménez F. B., Rodríguez Cáceres M., Las épocas de la literatura
española, Ariel, Barcelona 1997.
Rodríguez Fontela M.Á., La novela de autoformación. Una aproximación
teórica e histórica al Bildungsroman desde la narrativa española,
Edition Reichenberger, Kassel 1996.
Rodríguez Pequeño, J., Ficción y géneros literarios, UAM, Madrid 1995.
Salmerón Infante M., La novela de formación y peripecia, Antonio
Machado Libros, Madrid 2002.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervatnes: www.cervantesvirtual.com

17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę składa się z trzech ocen cząstkowych
(40%+30%+30%)
- obserwacja bieżąca (aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do
dyskusji,
prezentacja
referatu,
znajomość
literatury
przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielne kwerendy): K_W04, K_U03,
K_U08, K_U09, K_U11
-pracy semestralnej i/lub projektu (znajomość literatury przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielna kwerenda): K_W04, K_U03,
K_U04, K_U08, K_U09, K_U011, K_K04, K_K05
- pisemne kolokwium końcowe: K_W02, K_W04
Język wykładowy

18.

19.

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 kolokwium:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30
20
20
20
90
3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

DRAMAT, TEATR, HISTORIA. TEMATYKA HISTORYCZNA W DRAMATURGII
HISZPAŃSKIEJ OD ZŁOTEGO WIEKU PO CZASY WSPÓŁCZESNE.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Drama, Theatre, History. Spanish Historical Drama from Golden Age to
Present Days.
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-DrTeHi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru (zajęcia monograficzne)
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1 lub 2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

Beata Baczyńska, dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z problematyką historii w dramacie i miejscem
dramatu historycznego w dziejach hiszpańskiego teatru na przykładzie
wybranych dramatów (XVI-XXIw.), np. Calderón, Moreto, Buero Vallejo,
Sastre, Mayorga;
-kształtowanie umiejętności analizy dramatu;
-ugruntowanie świadomości specyfiki dziedzictwa kulturowego Hiszpanii,
z uwzględnieniem wpływu hiszpańskich autorów i ich dzieł na rozwój
teatru europejskiej;
- uświadomienie specyfiki tekstu dramatycznego w kontekście jego
podwójnej – teatralnej i czytelniczej – recepcji na przykładzie
dramaturgii Calderóna;
- uświadomienie kluczowej roli, jaką odegrał teatr w hiszpańskiej
kulturze baroku, na przykładzie analizy historyczno-politycznego
kontekstu wybranych dramatów i autos sacramentales Calderóna (m.in.

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl
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La vida es sueño, No hay cosa como callar, La iglesia sitiada, La
protestación de la fe);
- zapoznanie studentów z metodologią stosowaną w badaniach nad
dramatem w kontekście (1) historii teatru i teatrologii oraz (2) historii
dramatu i dramatologii.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, K_W02
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa i kulturoznawstwa;
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową w
zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;

15.

K_W04

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

K_U03

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

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

KU_011

narzędzia

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

K_K02

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

K_K04

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

K_K05

Instytut Filologii Romańskiej
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-historia w dramacie zarys problematyki w oparciu o Poetykę
Arystotelesa i późniejsze teksty teoretyczne;
-Pedro Calderón de la Barca i jego dramaty o tematyce historycznej w
kontekście genologicznym, teatrologicznym i historycznym;
-tematyka historyczna w hiszpańskim dramacie romantycznym oraz
motywy hiszpańskie w dramacie romantycznym w Europie;
-tematyka historyczna w dramaturgii hiszpańskiej w XX wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem twórczości Antonio Buero Vallejo (19162000) i Juana Mayorgi (ur. 1965).
16.

Zalecana literatura
Aszyk U., Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii
(koniec XVI – początek XVIII wieku), Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2005.
Aszyk
U.
(red.),
Teatr
Calderóna:
tradycja
i
współczesność,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
Baczyńska B., Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la
Barca, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Cabal F., Dramaturgia española de hoy, Ediciones Autor, Madrid 2009.
Casa Frank.P., García Lorenzo L., Vega García-Luengos (dir.), Diccionario
de la comedia del Siglo de Oro, Castalia, Madrid 2002.
Degler J. (red.), Problemy teorii dramatu i teatru, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, 2 vol. (wskazane
artykuły)
Huerta Calvo J. (coord.), Historia del teatro español, Gredos, Madrid
2003, 2 vol.
Pavis P., Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, trad. J.
Melendres, Paidós, Barcelona 2002. / Słownik terminów teatralnych,
przeł. S. Świontek, Ossolineum, Wrocław, 2002.
Rodríguez Cuadros E. (dir.), Biblioteca de Pedro Calderón de la Barca,
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Calderon/
Rodríguez Cuadros E., La técnica del actor español en el Barroco.
Hipótesis y documentos, Castalia, Madrid 1998.
Ruano de la Haza J.M., Pérez Magallón J. (eds.), Ayer y hoy de Calderón,
Castalia, Madrid 2002.
Ruiz Ramón F., Calderón, nuestro contemporáneo, Castalia, Madrid 2000.
Ruiz Ramón F., Historia del teatro español, Cátedra, Madrid 1983, 2 vol.
Salvat R., El teatro como texto, como espectáculo, Montesinos, Barcelona
1996.
Ubersfeld A., Czytanie teatru I, przeł. J. Żurowska, PWN, Warszawa 2002.
Wybór dramatów (ok. 6 tekstów, w tym co najmniej 2 comedias i 1 autos
sacramentales Calderóna oraz 2 sztuki Mayorgi) podawany jest przez
prowadzącą na pierwszych zajęciach; Biblioteca Virtual Miguel de
Cervatnes: www.cervantesvirtual.com

17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę składa się z trzech ocen cząstkowych
(40%+30%+30%)
- obserwacja bieżąca (aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do
dyskusji,
prezentacja
referatu,
znajomość
literatury
przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielne kwerendy): K_W04, K_U03,
K_U08, K_U09, K_U11
-pracy semestralnej i/lub projektu (znajomość literatury przedmiotu

Instytut Filologii Romańskiej
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wskazanej przez prowadzącego, samodzielna kwerenda): K_W04, K_U03,
K_U04, K_U08, K_U09, K_U011, K_K04, K_05
- pisemne kolokwium końcowe: K_W02, K_W04
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 kolokwium:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej
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Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30
20
20
20
90
3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

DRUGI JĘZYK ROMAŃSKI (FRANCUSKI, PORTUGALSKI, WŁOSKI)1
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Second Romance Language (French, Portuguese, Italian)
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-2JRpB2+
21-FL-H-S2-2JRpB2++
21-FL-F-S2-JWB2
21-FL-F-S2-JWB2+
21-FL-F-S2-JFB2
21-FL-F-S2-JFB2+
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru
Kierunek studiów

7.

filologia francuska, filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1i2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 120 godzin (2 x 60 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

Davide Artico dr, Zuzanna Bułat-Silva dr, Anna Kuźnik dr, Marta
Minkiewicz oraz doktoranci
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

13.

- semestr 1: ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności
językowe w zakresie danego języka;
- semestr 2: zaliczenie semestru poprzedniego.
Cele przedmiotu

14.

- opanowanie poziomu B2+
Zakładane efekty kształcenia

Symbole kierunkowych efektów
kształcenia

Student:

1

Języki w porządku alfabetycznym.

Instytut Filologii Romańskiej
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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

ma
podstawową
wiedzę
o
wybranych
zagadnieniach
współczesnego życia kulturalnego i
społecznego Francji, Portugalii lub
Włoch;

K_W05

- rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie, zwłaszcza w zakresie
rozwijania umiejętności językowych;
potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób;

K_K01

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

K_K03

K_K07

15.

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

16.

odpowiednie dla poziomu B2+
Zalecana literatura
Europejski
System
Opisu
ogólnodostępne w sieci)

17.

18.

Kształcenia

Językowego

(materiały

Przykładowe metody (w zależności od języka lektoratu i poziomu
zaawansowania językowego słuchaczy):
j. włoski: Mazzetti A. et all., QUIITALIA.IT B2, Le Monnier, 2012.
j. hiszpański: PRISMA B2-C1, Editorial Edinumen, 2006.
j. portugalski: Coimbra L., Coimbra M., NOVO PORTUGUES SEM
FRONTEIRAS 3, Li, 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
zaliczenie na ocenę po każdym semestrze:
-obserwacja zachowań: K_U02, K_K01, K_K03, K_K07
-prace pisemne i prezentacje ustne: K_U02, K_W05, K_K03;
-testy pisemne cząstkowe i końcowe: K_U02, K_W05.
Język wykładowy
francuski,

portugalski,

Instytut Filologii Romańskiej

włoski

odpowiednio

www.ifr.uni.wroc.pl
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polskiego
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
60 + 60
Praca własna studenta:
- przygotowanie się
kontrolnych:

do

zajęć

i

prac

Suma godzin

60 + 60
30
270

Liczba punktów ECTS

4+5=9
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

EDYTORSTWO CYFROWE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Digital Editing
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-EdCy
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- nabycie umiejętności poprawnego przygotowania różnych dokumentów
z wykorzystaniem technologii komputerowych
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego;

K_W06

zna
metody
wykorzystania
narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

- potrafi zdobyć i integrować wiedzę z różnych
dyscyplin humanistycznych i stosować ją w nowych
sytuacjach;

K_U09
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- potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne we
własnej pracy;

K_U11

15.

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

16.

- przygotowanie dokumentu do edycji, przy wykorzystaniu edytorów tekstu
- przygotowanie prezentacji multimedialnej
- przygotowanie dokumentu elektronicznego
Zalecana literatura

K_K05

Wolański A. Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka – prasa – www,
PWN, Warszawa 2008.

18.

- szczegółową listę ustala każdorazowo prowadzący
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę
Język wykładowy

19.

polski
Obciążenie pracą studenta

17.

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

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30
15
15
60
2
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

ARTE DE SER FELIZ. ETYKA ROZTROPNOŚCI U BALTASARA GRACIÁNA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Arte de ser feliz. Worldly Wisdom by Baltasar Gracián
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-ZajSpeBar
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru (zajęcia monograficzne)
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1 lub 2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 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 wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami etycznymi i
estetycznymi obecnymi w literaturze hiszpańskiego Złotego Wieku;
- uświadomienie wagi refleksji etycznej w dawnej literaturze hiszpańskiej
na przykładzie twórczości Baltasara Graciána i roli jego dzieła w
kontekście historii filozofii europejskiej;
- ukazanie ponadczasowych wartości refleksji etycznej i pedagogicznej
Baltasara Graciána w odniesieniu do współczesnej recepcji jego dzieła;
- pogłębienie umiejętności analizy i interpretacji tekstów barokowych ze
szczególnym uwzględnieniem emblematyki.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, K_W02
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
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językoznawstwa i kulturoznawstwa;
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową w
zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;

K_W04

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

K_U03

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

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

K_U011

narzędzia

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

K_K02

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

K_K04

K_K05

15.

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

16.

- podstawowe zagadnienia z dziedziny etyki i moralności (Arystoteles,
Descartes);
- barokowy emblemat jako medium przekazu treści moralnych;
- specula principi, czyli traktaty poświęcone kształtowaniu księcia:
roztropność i polityka;
- retoryka: ingenium i acutum (ingenio y agudeza);
- Baltasar Gracián Oráculo manual y arte de prudencia (1647).
Zalecana literatura
Teksty:
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Alciato A., Emblematum liber, Augsburg 1531.
Aristóteles, Ética Nicomáquea, Gredos, Madrid 1985 [lub wersja polska].
Descartes R., Discurso del método, Alianza, Madrid 1990 [lub wersja
polska].
Gracián B., Obras Completas, Aguilar, Madrid 1967.
Saavedra Fajardo, D. de, Idea de un príncipe político cristiano en cien
empresas, Monaco [Monachium] 1640.
Real Academia Española, Diccionario de autoridades, Gredos, Madrid
2002.
Sebastián de Covarrubias y Horozco, Tesoro de la lengua castellana o
española,
Universidad
de
Navarra/
Iberoamericana-Vervuert,
Pamplona/Madrid/Frankfurt 2006.
Opracowania:
Aubenque P., La prudencia en Aristóteles, Crítica, Barcelona 1999.
Ayala J.M. (coord.), Baltasar Gracián. Selección de estudios, investigación
actual y documentación, “Anthropos” Suplementos, Materiales de
Trabajo Intelectual”, nº 37, marzo 1993.
Cortina A., Emilio Martínez, Ética, Akal, Madrid 2001.
Bernat Vistarini A. et al., Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados,
Akal, Madrid 1999.
Egido A., Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia, Madrid
2000.
Egido A., Marín Mª. C. (coords.), Baltasar Gracián: Estado de la cuestión y
nuevas perspectivas, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza 2001.
<ttp://ifc.dpz.es/recursos /publicaciones/20/45/_ebook.pdf>
Maravall J.A., La cultura del Barroco, Ariel, Barcelona 1998.
Pelc J., Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych,
Universitas, Kraków 2002.
Rodríguez de la Flor F., Barroco. Representación e ideología en el mundo
hispánico (1580-1680), Cátedra, Madrid 2002.
Rodríguez de la Flor F., Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica,
Alianza, Madrid 1995.
17.

18.

19.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę składa się z trzech ocen cząstkowych
(40%+30%+30%)
- obserwacja bieżąca (aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do
dyskusji,
prezentacja
referatu,
znajomość
literatury
przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielne kwerendy): K_W04, K_U03,
K_U08, K_U09, K_U11
-pracy semestralnej i/lub projektu (znajomość literatury przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielna kwerenda): K_W04, K_U03,
K_U04, K_U08, K_U09, K_U011, K_K04, K_K05
- pisemne kolokwium końcowe: K_W02, K_W04
Język wykładowy
Hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
22,5 godziny zegarowej =
30 godzin lekcyjnych

Praca własna studenta:
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- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy analitycznej:
- przygotowanie do kolokwium:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

INFORMACJA NAUKOWA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Learning Resources
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E1-InNa
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie z pojęciem i typologią źródeł informacji;
- omówienie rodzajów, struktury oraz zawartości źródeł;
- rozwijanie umiejętności oceny i właściwego doboru źródeł do konkretnych
zadań.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa autorskiego i konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej;

K_W06

zna
metody
wykorzystania
narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07
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potrafi
wyszukać,
analizować,
oceniać
selekcjonować informacje z różnych źródeł;

K_U09

- potrafi efektywnie dostosować i modyfikować
wiedzę i umiejętności do potrzeb zawodowych;

K_U10

ma
świadomość
znaczenia
uczciwości
intelektualnej w działaniach własnych i innych
osób;

K_K04

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

K_K05

- pojęcie źródeł informacji i ich typologia

- źródła informacji przydatne w pracy filologa, ich zawartość, struktura

16.

i wartość informacyjna
- kompetencje informacyjne i strategie wyszukiwawcze
- źródła bibliograficzne i faktograficzne
- znaczenie prawa własności (prawa autorskiego) w informacji naukowej
Zalecana literatura
Żmigrodzki Z. (red.), Bibliografia. Metodyka i organizacja, SBP, Warszawa
2000.
Żmigrodzki Z. (red.), Informacja naukowa. Rozwój – metody – organizacja,
SBP, Warszawa 2006.

17.

- szczegółową listę podaje każdorazowo prowadzący zajęcia
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

18.

- egzamin
Język wykładowy

19.

polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

15

Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin

15
15
15
60

Liczba punktów ECTS

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

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

WYBRANE PROBLEMY JĘZYKA. 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-FHSC-K-S2-04
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowe specjalizacyjne
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 15 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
znaczeniu
językoznawstwa
w
systemie nauk humanistycznych oraz
o jego specyfice przedmiotowej i
metodologicznej;

K_W01

- ma uporządkowaną, pogłębioną
wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie i metodologie z zakresu

K_W02

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

HM-S

str. 21

językoznawstwa kognitywnego;
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

K_K03

15.

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

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

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:
- 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;
- czytanie wskazanej literatury;
- przygotowanie do testu końcowego:
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 w języku polskim:

2.

WYBRANE PROBLEMY JĘZYKA: JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE
Nazwa przedmiotu w języku angielskim:

3.

Applied Linguistics
Jednostka prowadząca przedmiot:

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu:

5.

21-FL-H-FHSC-K-S2-03
Rodzaj przedmiotu:

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów:

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów:

9.

I
Semestr:

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin:

11.

konwersatorium, 15 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:
- 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

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

- 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.
Furdal A. (red.), Studia nad językami i kulturami europejskimi: prace
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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:
konwersatorium:
- obserwacje zachowań;
- końcowe zaliczenie pisemne.
Język wykładowy:
hiszpański
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:
Praca własna studenta:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do sprawdzianu:
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.

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-S2-E1-KiBaJe
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 30 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 Ferdynanda 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 K_W01
językoznawstwa
w
systemie
nauk
humanistycznych
oraz
o
ich
specyfice
przedmiotowej
i
metodologicznej
oraz
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15.

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;
- potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk
językowych, odwołując się do konkretnych
metod opisu języka i używając terminologii
stosowanej w studiowanym języku oraz w
języku polskim;
- 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);
- 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;
- strukturalizm amerykański. Teorie Bloomfielda;
- teorie generatywno-transformacyjne Noama Chomsky’ego;
- teorie kognitywne;
- pragmatyka: teoria aktów mowy;
- pragmatyka: teoria implikatur konwersacyjnych;
- lingwistyka tekstu i dyskursu;
- socjolingwistyka;
- teorie etnolingwistyczne. Polityka językowa;
- teorie psycholingwistyczne;
- teorie neurolingwistyczne;
- językowy obraz świata.
Zalecana literatura

K_W02

K_U05

K_U08

K_K07

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,
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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 JĘZYKA POLSKIEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Polish normative linguistics
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-KuJePo
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studio

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

I stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osób prowadzących zajęcia

12.

13.

Anna Majewska-Tworek dr, Grzegorz Zarzeczny mgr, Anna Żurek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- studenci powinni wykazywać się podstawową znajomością gramatyki języka
polskiego
Cele przedmiotu
- celem poznawczym zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami kultury języka oraz zasadami umożliwiającymi praktyczną działalność
normatywną, służącą rozwijaniu umiejętności poprawnego i skutecznego
używania polszczyzny.

14.

- za cele praktyczne przedmiotu należy przyjąć kształcenie u studentów
następujących umiejętności: 1. typologizacji błędów i ich rzetelnej korekty
zgodnie z kryteriami poprawności językowej; 2. stosowania poprawnej
polszczyzny
w
zakresie
wymowy,
ortografii,
interpunkcji,
leksyki,
słowotwórstwa, fleksji i składni; 3. samodzielnego korzystania z opracowań
o
charakterze
deskryptywno-preskryptywnym
(poradników
językowych,
elektronicznych korpusów językowych, współczesnych słowników języka
polskiego) oraz źródeł o charakterze naukowym z zakresu językoznawstwa
normatywnego.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
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podstawowych pojęć normatywistyki (system,
uzus, norma i jej kodyfikacja, wariancja, kryteria
poprawności
językowej
i
komunikacyjnej,
innowacja
językowa,
hiperpoprawność,
sprawność językowa, kompetencja językowa
i komunikacyjna);
- ma świadomość kompleksowej natury języka
polskiego
oraz
konieczności
rozwijania
umiejętności
poprawnego
i
skutecznego
używania
polszczyzny
z
uwzględnieniem
elementarnej wiedzy na temat jej struktury
i historycznych uwarunkowań.

K_W04

- ma elementarne umiejętności badawcze: potrafi
dokonywać typologizacji błędów i ich rzetelnej
korekty zgodnie z kryteriami poprawności
językowej na wybranym materiale empirycznym
oraz
wyciągać
wnioski
o
charakterze
normatywnym;

K_U02

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
własne
umiejętności językowe
w
zakresie
wymowy,
ortografii,
interpunkcji,
leksyki,
słowotwórstwa, fleksji i składni;

15.

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności
językowych,
pozwalających
na
świadomą
odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa
językowego i kulturowego Polski oraz Europy.
Treści programowe

K_U04

K_K06

- podstawowe pojęcia: system, uzus, norma i jej kodyfikacja, kryteria
poprawności
językowej
i
komunikacyjnej,
innowacja
językowa,
hiperpoprawność, sprawność językowa;
- typologia błędów językowych oraz wyjaśnianie
powstawania. Poprawność językowa w zakresie:

mechanizmów

ich

• poprawności leksykalnej
Naruszanie normy leksykalno-semantycznej. Sposoby wzbogacania
słownictwa.
Zapożyczenia
i
internacjonalizmy
semantyczne.
Kolokacje. Innowacje leksykalne i frazeologiczne;
• poprawności fonetycznej
Poprawność i wariantywność wybranych zjawisk fonetycznych:
zróżnicowanie normy fonetycznej, wymowa literowa głosek,
mechanizmy zbytniego upraszczania grup spółgłoskowych. Podstawy
kultury żywego słowa;
• poprawności słowotwórczej
Poprawność słowotwórcza nazw
poprawnościowa
neologizmów
i neosemantyzmów;

własnych i pospolitych. Ocena
słowotwórczych,
zapożyczeń

• poprawności fleksyjno-składniowej
Kulturowe uwarunkowania fleksji. Odmiana rodzimych i obcych nazw
osobowych
(m.in.
francuskich
i
hiszpańskich)
oraz
nazw
miejscowych.
Wariantywność
normy
w
zakresie
wybranych
paradygmatów
fleksyjnych
rzeczowników
i
przymiotników;
poprawność składniowa;
Instytut Filologii Romańskiej
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Użycie wielkiej albo małej litery (m.in. w jedno- i wielowyrazowych
nazwach własnych). Pisownia łączna lub rozdzielna. Pisownia
wyrazów zapożyczonych. Zasady polskiej interpunkcji;

16.

17.

18.

19.

- podstawy leksykografii (praca warsztatowa kształcąca umiejętne korzystanie
ze współczesnych słowników ogólnych
i poprawnościowych
w wersji tradycyjnej i elektronicznej).
Zalecana literatura
Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.
Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001.
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia,
Warszawa 2005.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne,
Warszawa 2005.
Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna
w praktyce, Warszawa 2001.
Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja,
Warszawa 2009.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- zaliczenie na ocenę na podstawie:
• obserwacji zachowań;
• prac domowych;
• dyktanda z poprawności ortograficznej;
• dyktanda z poprawności interpunkcyjnej;
• sprawdzianu końcowego (pisemnego).
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:
Praca własna studenta:
przygotowanie
do
zajęć
(czytanie
wskazanej
literatury
przedmiotu,
rozwiązywanie zadań):
przygotowanie
do
sprawdzianów
(samodzielnie
lub
w
konsultacji
z
prowadzącym):
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

„HISZPANIA W SERCU”: LITERATURA OKRESU WOJNY DOMOWEJ I
EMIGRACJI
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

“Spain in our hearts”: Literature during Civil War and Exile
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E1-HiSeLi
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru (zajęcia monograficzne)
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1 lub 2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 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
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
- zapoznanie studentów z problematyką hiszpańskiej literatury wojny
domowej i emigracji .
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, K_W02
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa i kulturoznawstwa;
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową w
zakresie wybranej tematyki dotyczącej
języka, literatury i kultury obszaru języka,
będącego przedmiotem studiów;
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- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na
piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w studiowanym języku i w
języku polskim, odwołując się do własnych i
cudzych poglądów;

K_U03

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

K_U04

- posiada pogłębione umiejętności badawcze
(analiza prac innych autorów, synteza
poglądów,
dobór
metod
i
narzędzi
badawczych, formułowanie i przedstawienie
wyników)
pozwalające
na
samodzielne
rozwiązywanie
problemów
dziedzin
badawczych wynikających z tematyki zajęć
monograficznych;

K_U08

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy;

K_U09

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

KU_011

narzędzia

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

K_K02

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

K_K04

K_K05

15.

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

16.

- literatura w czasie Wojny Domowej – wprowadzenie;
- teatr, poezja i powieść w okresie wojny;
- literatura na temat Wojny Domowej;
- literatura na emigracji: Francja, Meksyk, Argentyna, Stany Zjednoczone;
- zjawisko “exilio interior”
- Wojna Domowa i emigracja w literaturze współczesnej.
Zalecana literatura
Benet J., La sombra de la Guerra. Escritos sobre la Guerra Civil Española,
Taurus, Madrid 1999.
Caudet F., El exilio republicano de 1939, Cátedra, Madrid, 2005.
Fagen, P., Transterrados y ciudadanos. Los republicanos españoles en
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1973.
Jackson G., La República Española y la Guerra Civil, Crítica, Barcelona
2009.
Sawicki P., La narrativa española de la Guerra Civil (1936-1975).
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Propaganda, testimonio y memoria creativa, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Alicante 2010.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- zaliczenie na ocenę składa się z trzech ocen cząstkowych
(40%+30%+30%)
- obserwacja bieżąca (aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do
dyskusji,
prezentacja
referatu,
znajomość
literatury
przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielne kwerendy): K_W04, K_U03,
K_U08, K_U09, K_U11
-pracy semestralnej i/lub projektu (znajomość literatury przedmiotu
wskazanej przez prowadzącego, samodzielna kwerenda): K_W04, K_U03,
K_U04, K_U08, K_U09, K_U011, K_K04, K_05
- pisemne kolokwium końcowe: K_W02, K_W04
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 kolokwium:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

AKTUALNOŚCI
ZE
ŚWIATA
NOWYCH
HISZPAŃSKOJĘZYCZNE. PRASA, RADIO, TV, BLOG
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

New media: Press, Radio, TV, Blog in the Spanish-speaking Countries
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-FHSC-K-S2-05
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

MEDIÓW:

MEDIA

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
systemami
medialnymi
państw
hiszpańskojęzycznych oraz z wybranymi metodologiami ich badania
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;
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- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki dotyczącej języka, literatury i
kultury
obszaru
języka,
będącego
przedmiotem studiów ;

K_W04

- 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.

- systemy medialne państw hiszpańskojęzycznych;
- badanie środków masowego przekazu (prasa,
internet);
- analiza jakościowa;
- analiza ilościowa;
- analiza zawartości;
- krytyczna analiza dyskursu;
- analiza obrazu.
Zalecana literatura

radio,

telewizja,

García de Madariaga J. M., Políticas de comunicación en España y
Latinoamérica: medios convencionales, tercer sector audiovisual y
alfabetización digital, Dykinson S.L., Madrid 2008.
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
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18.

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:
- prezentacje ustne;
- prace pisemne.
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 prezentacji ustnych:
- przygotowanie prac pisemnych:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Spanish Language Teaching Methodologies (ELE)
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-MetNa
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

2i3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład i konwersatorium, 30 godzin (2 x 15 godzin) i 60 godzin (2 x 30
godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Ewa Kulak dr, Magdalena Świątek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- zaliczenie konkretnego przedmiotu/modułu (realizacja przedmiotu
„Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne” w semestrze I)
Cele przedmiotu
- przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu
nauczyciela języka hiszpańskiego na III i IV etapie edukacyjnym
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę
z zakresu metodyki nauczania języków
obcych; sprawnie posługuje się terminologią
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego;

K_W02

-

K_U10

potrafi
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i
modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
z metodyki nauczania języków obcych do
potrzeb zawodowych nauczyciela języka
hiszpańskiego na III i IV etapie nauczania
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym, np.
dotyczące
doboru
odpowiedniego
podręcznika, statusu błędu językowego…);

15.

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę korzystając z literatury przedmiotu
oraz zasobów internetowych;

K_U10, K_U11

- potrafi dostosować własne umiejętności
językowe do potrzeb komunikacji z uczniami
na danym poziomie znajomości języka
hiszpańskiego;

K_U10

- przygotowuje scenariusze lekcji z języka
hiszpańskiego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych (TIK);

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu prawa autorskiego i stosuje je
w
praktyce
wykorzystując
w przygotowywanych scenariuszach lekcji
języka hiszpańskiego materiały pochodzące
z różnych źródeł;

K_W06, K_K05

- rozumie na czym polega rola nauczyciela
w podejściu zadaniowym i komunikacyjnym
w nauczaniu języków i stosuje ją w praktyce
inspirując i organizując skuteczny proces
uczenia się innych osób, samodzielnie lub
w grupach, czuje się odpowiedzialny za
wyniki swojej pracy, potrafi gospodarować
czasem.
Treści programowe

K_K01, K_K02

- historyczny przegląd metod nauczania języków obcych (metody
tradycyjne i niekonwencjonalne); podejście komunikacyjne, metody
aktywizujące;
- zasady opracowania programów nauczania języka hiszpańskiego;
podstawa programowa dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- główne założenia ESOKJ;
narzędzia opisu kształcenia językowego
wynikające z podejścia zadaniowego;
- kryteria doboru podręcznika; analiza podręczników do nauki j.
hiszpańskiego opracowanych zgodnie z założeniami ESOKJ;
- techniki nauczania sprawności językowych i elementów języka, środki
nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs
liceum);
- budowa lekcji, formułowanie celów lekcji, dobór treści nauczania, formy
pracy, kryteria oceny lekcji
- redagowanie scenariuszy lekcji;
- nowe technologie w metodyce języka hiszpańskiego, dokumenty
autentyczne, narzędzia internetowe;
- status błędu w nauczaniu języka obcego;
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- komunikacja i interakcje na lekcji języka hiszpańskiego;
- sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja): rodzaje,
narzędzia, typologia ewaluacji; tworzenie testów językowych.
- wybrane problemy nauczania języka hiszpańskiego w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w korelacji z praktykami
śródrocznymi).
Zalecana literatura

18.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003.
Grucza F., Z problematyki błędów obcojęzycznych, WSiP, Warszawa 1978.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2002.
Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego.
Kontrola – ocena – testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
Richards J.C., Rodgers S.T., Enfoques y métodos en la enseñanza de
idiomas, University Press, Cambridge–Madrid 2002.
Sánchez Pérez A., Los métodos en la enseñanza de idiomas: evolución
histórica y análisis didáctico, SGEL, 2000.
Werbińska D., Skuteczny nauczyciel języka obcego, Fraszka Edukacyjna,
Warszawa 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład i konwersatorium:
- prezentacje ustne lub multimedialne na podstawie literatury przedmiotu
i źródeł internetowych;
- prace pisemne (indywidualne i grupowe);
- projekty (indywidualne i grupowe);
- egzaminy.
Język wykładowy

19.

hiszpański, polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

30

- ćwiczenia:

60

Praca własna studenta:
- przygotowanie do konwersatoriów, czytanie
literatury:
- przygotowanie prac zaliczeniowych i
prezentacji:
- przygotowanie do egzaminów:
Suma godzin

30
30
30

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
POTRZEB ZAWODOWYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Spanish Language Skills. Business Spanish
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E1-PNJH
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

(PNJH):

JĘZYK

DLA

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu:
– udoskonalenie kompetencji w języku hiszpańskim dla potrzeb
zawodowych;
– opanowania języka hiszpańskiego od poziomu C1 do C1+ w zakresie
języka specjalistycznego w oparciu o teksty specjalistyczne z wybranej
dziedziny.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
– potrafi korzystać z dostępnych narzędzi
informatycznych
dla
celów
działalności
naukowej oraz zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
i
konieczność
zarządzania
zasobami
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własności intelektualnej;
- ma umiejętności językowe na poziomie
C1/C1+ i potrafi używać wybranych odmian
zawodowych języka hiszpańskiego;

K_U01

rozumie
długie
teksty
na
tematy
specjalistyczne, a także potrafi zbudować,
zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny
wywód o charakterze argumentacyjnym w
języku hiszpańskim, potrafi stworzyć w
języku hiszpańskim teksty specjalistyczne z
wybranej dziedziny z uwzględnieniem ich
cech gatunkowych;

K_U03, K_U04

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11
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.

- tworzenie różnego rodzaju tekstów dla potrzeb zawodowych, np.:
• dla celów administracyjnych: podanie (instancia), protokół (acta),
inne pisma urzędowe;
• dla celów handlowych, usługowych i gospodarczych: umowa,
rachunek, zamówienie, umowa najmu, korespondencja handlowa,
opis grafiki, opis techniczny;
• dla celów prawniczych: wyroki sądowe i inne pisma prawnicze.
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.
Instituto Cervantes, Saber escribir, Aguilar, Madrid 2006.
Larrañaga A., Arroyo M., El léxico de los negocios, Sgel, Madrid 2005.
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:
- prace pisemne;
- końcowe 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:
- redagowanie tekstów;
- czytanie zadanych lektur;
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- 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 (PNJH): SPRAWNOŚCI
ZINTEGROWANE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish - Integrated Language Skills
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-PNJH
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

13.

Cele przedmiotu:

14.

– udoskonalenie kompetencji w języku hiszpańskim od poziomu C1 do
C1+;
– zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego,
obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie,
mówienie, czytanie i pisanie.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
– potrafi korzystać z dostępnych narzędzi
informatycznych
dla
celów
działalności
naukowej oraz zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
i
konieczność
zarządzania
zasobami
własności intelektualnej;
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- ma umiejętności językowe na poziomie
C1/C1+ i potrafi używać wybranych odmian
zawodowych języka hiszpańskiego;

K_U01

rozumie
długie
teksty
na
tematy
specjalistyczne, a także potrafi zbudować,
zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny
wywód o charakterze argumentacyjnym w
języku hiszpańskim, potrafi stworzyć w
języku hiszpańskim teksty specjalistyczne z
wybranej dziedziny z uwzględnieniem ich
cech gatunkowych;

K_U03, K_U04

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11
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.

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

18.

Gálvez D., Dominio, Curso de perfeccionamiento. Nivel C, Edelsa, Madrid
2008.
Montolío 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., El ventilador. Curso de español de nivel superior, Difusión,
Barcelona 2006.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
-końcowe kolokwium pisemne.
Język wykładowy

19.

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:
- redagowanie tekstów:
- przygotowanie do testu:
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 (PNJH): SPRAWNOŚCI
ZINTEGROWANE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Practical Use of Spanish – Integrated Language Skills
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E4-PNJH
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

4
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Susana Díaz Pérez, mgr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- brak wymagań wstępnych
Cele przedmiotu:
- rozwijanie kompetencji językowej (szczególnie w zakresie wypowiedzi
ustnej) na poziomie C1+/C2 obejmującej, m.in., tworzenie jasnych,
dobrze skonstruowanych i obszernych tekstów na tematy o znacznym
stopniu
trudności
przy
zastosowaniu
odpowiednich
wskaźników
spójności.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
– ma umiejętności językowe na poziomie
C1+/C2 i potrafi używać wybranych odmian
stylistycznych
i
gatunkowych
języka
hiszpańskiego;
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- rozumie długie teksty na tematy konkretne i
abstrakcyjne, a także potrafi zbudować,
zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny
wywód o charakterze argumentacyjnym w
języku hiszpańskim, zna wzorce tekstów
mówionych charakterystyczne dla wybranej
dziedziny w wybranym zakresie w języku
hiszpańskim;

K_U03, K_U04

K_U11

15.

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy.
Treści programowe

16.

–rozumienie wypowiedzi ustnych przynależących do różnych gatunków i
dotyczących obszarów tematycznych związanych z różnymi aspektami
historii i kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz oryginalne
wypowiedzi w hiszpańskich i latynoamerykańskich środkach komunikacji
masowej (prasa, radio, telewizja, Internet);
– tworzenie wypowiedzi ustnych przynależących do różnych gatunków i
dotyczących obszarów tematycznych związanych z różnymi aspektami
historii i kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.
Zalecana literatura

narzędzia

18.

Busquets L., Bonzi L., Curso de conversación y redacción, SGEL, Madrid
1983.
Siles Artes J., Curso de lectura, conversación y redacción: nivel superior,
Madrid 2000.
Rodríguez Rodríguez M., El español por destrezas. Escucha y aprende
SGEL, Madrid 2010.
Lobón López M.J., Ron Ron A.I., Expresión oral, En Clave//ELE, Madrid
2007.
Alcoba S., La expresión oral, Ariel, Barcelona 2000.
García del Toro A., Comunicación y expresión oral y escrita: la
dramatización como recurso, Graó, Barcelona 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład:
ćwiczenia:
- sprawdziany cząstkowe;
- obserwacja zachowań;
- egzamin końcowy.
Język wykładowy

19.

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.:
- przygotowanie do zajęć;
przygotowanie
do
sprawdzianów
cząstkowych:
- przygotowanie prezentacji ustnej:
- przygotowanie do egzaminu końcowego:
Suma godzin
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PODSTAWY DYDAKTYKI
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Introduction to Teaching Methodologies
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-PodDyd
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Ewa Kulak dr, Magdalena Świątek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
zaliczenie
konkretnego
przedmiotu
(zajęć
psychologiczno–
pedagogicznych przewidzianych programie specjalizacji w semestrze
zimowym roku I)
Cele przedmiotu
- opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki
ogólnej oraz jej zastosowanie do dydaktyki języka hiszpańskiego na III i
IV etapie nauczania
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
- ma uporządkowaną wiedzę na temat
procesu
kształcenia,
ze
szczególnym
uwzględnieniem kształcenia językowego; zna
i rozumie miejsce glottodydaktyki w systemie
nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne
powiązania
z
innymi
dyscyplinami
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naukowymi;
- ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
o
wybranych
elementach
i
zjawiskach
będących
przedmiotem
badań
glottodydaktyki;

K_W03

- ma świadomość poziomu swej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego, rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie i
doskonalenia
umiejętności
w
zawodzie
nauczyciela;

K_K01

ma
świadomość
odpowiedzialności
zawodowej
nauczyciela,
konieczności
zachowania się w sposób profesjonalny i
zgodny z zasadami etyki;

K_K04

K_U10, K_U11

15.

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę korzystając z literatury przedmiotu
oraz zasobów internetowych, zna metody
wykorzystywania narzędzi informatycznych
w przygotowywaniu lekcji
języka obcego
(hiszpańskiego).
Treści programowe

16.

- przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Współczesne koncepcje
nauczania języków obcych; glottodydaktyka i jej powiązania z innymi
naukami;
- cele kształcenia i nauczania; formułowanie celów kształcenia,
konstrukcja programów nauczania, planowanie działań edukacyjnych;
- rola nauczyciela, jego kompetencje, style nauczania i kierowania klasą;
- uczeń w procesie nauczania: osobowość i indywidualne cechy ucznia,
motywacja, autonomia ucznia;
- lekcja jako jednostka dydaktyczna i jej budowa; określanie celów lekcji;
- kontrola i ocena wyników kształcenia;
- komunikacyjne aspekty sytuacji dydaktycznych;
- edukacyjne zastosowanie mediów i narzędzi cyfrowych.
Zalecana literatura (podręczniki)

17.

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1998.
Fenstermacher G.D., Soltis J.F., Style nauczania, WSiP, Warszawa 2000.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2002.
Komorowska H., Obidniak D., Stopień po stopniu. Rozwój zawodowy
nauczyciela języków obcych, PWN, Warszawa 2002.
Walker D.F., Soltis J.F., Program i cele kształcenia, WSiP, Warszawa
2000.
Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, IMPULS,
Kraków 2004.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
-

obserwacja zachowań;
prezentacja ustna;
test pisemny
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18.

Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

30

Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć (czytanie
wskazanej literatury)
- przygotowanie prezentacji
- przygotowanie do testu
Suma godzin

10
10
10
60

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

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Intensive Work Placement
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E34-PrPeC
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

po semestrze 3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

praktyka, 60 godzin (2 tygodnie w szkole)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Ewa Kulak dr, Magdalena Świątek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
praktyka:
- zaliczenie konkretnego przedmiotu - wymagane jest zrealizowanie
przedmiotów:
• Metodyka nauczania języka hiszpańskiego (2 semestry)
• Podstawy dydaktyki
• Bezpieczeństwo w szkole
• Psychologiczne podstawy edukacji
w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych
• Pedagogiczne podstawy edukacji
w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych
Cele przedmiotu
- praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu
nauczyciela języka hiszpańskiego na III i IV etapie nauczania w polskich
szkołach
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
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potrafi
efektywnie
dostosować
i
modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
z metodyki nauczania języków obcych do
potrzeb zawodowych nauczyciela języka
hiszpańskiego na III i IV etapie nauczania
(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym, np.
dotyczące
doboru
odpowiedniego
podręcznika, statusu błędu językowego…);

K_U10

- potrafi dostosować własne umiejętności
językowe do potrzeb komunikacji z uczniami
na danym poziomie znajomości języka
hiszpańskiego;

K_U10

- przygotowuje scenariusze lekcji z języka
hiszpańskiego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych (TIK);

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu prawa autorskiego i stosuje je
w
praktyce
wykorzystując
w
przygotowywanych
scenariuszach
lekcji
języka hiszpańskiego materiały pochodzące
z różnych źródeł;

K_W06, K_K05

K_K01, K_K02

15.

- rozumie na czym polega rola nauczyciela
w podejściu zadaniowym i komunikacyjnym
w nauczaniu języków i stosuje ją w praktyce
inspirując i organizując skuteczny proces
uczenia się innych osób, samodzielnie lub
w grupach, czuje się odpowiedzialny za
wyniki swojej pracy, potrafi gospodarować
czasem.
Treści programowe

16.

- kryteria doboru podręcznika; analiza podręczników do nauki j.
hiszpańskiego opracowanych zgodnie z założeniami ESOKJ;
- techniki nauczania sprawności językowych i elementów języka, środki
nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs
liceum);
- budowa lekcji, formułowanie celów lekcji, dobór treści nauczania, formy
pracy, kryteria oceny lekcji
- redagowanie scenariuszy lekcji;
- nowe technologie w metodyce języka hiszpańskiego, dokumenty
autentyczne, narzędzia internetowe;
- status błędu w nauczaniu języka obcego;
- komunikacja i interakcje na lekcji języka hiszpańskiego;
- sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja): rodzaje,
narzędzia, typologia ewaluacji; tworzenie testów językowych.
Zalecana literatura
Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003.
Grucza F., Z problematyki błędów obcojęzycznych, WSiP, Warszawa 1978.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2002.
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18.

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego.
Kontrola – ocena – testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
Richards J.C., Rodgers S.T., Enfoques y métodos en la enseñanza de
idiomas, University Press, Cambridge–Madrid 2002.
Sánchez Pérez A., Los métodos en la enseñanza de idiomas: evolución
histórica y análisis didáctico, SGEL, Madrid 2000.
D. Werbińska, Skuteczny nauczyciel języka obcego, Fraszka Edukacyjna,
Warszawa 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
praktyka:
- przedstawiona dokumentacja ze szkoły
- ocena pozytywna opiekuna praktyki
Język wykładowy

19.

hiszpański/polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- praktyki
Praca własna studenta:
- przygotowanie scenariuszy lekcji
(samodzielne i/lub w formie konsultacji
z prowadzącym):
- czytanie literatury i przeglądanie zasobów
internetowych:
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 ŚRÓDROCZNA
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Interim Work Placement
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E2-PrakŚr
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

2i3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

praktyka, 2 x 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

Ewa Kula dr, Magdalena Świątek dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- zaliczenie konkretnego przedmiotu - wymagane jest realizowanie
przedmiotów:
• Metodyka nauczania języka hiszpańskiego (2 i 3 semestr)
• Podstawy dydaktyki (2 semestr)
Cele przedmiotu
- praktyczne przygotowanie
studentów do wykonywania zawodu
nauczyciela języka hiszpańskiego na III i IV etapie nauczania w polskich
szkołach
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
potrafi
efektywnie
dostosować
i
modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
z metodyki nauczania języków obcych do
potrzeb zawodowych nauczyciela języka
hiszpańskiego na III i IV etapie nauczania
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(analizować problemy oraz rozwiązywać
zadania o charakterze praktycznym, np.
dotyczące
doboru
odpowiedniego
podręcznika, statusu błędu językowego…);
- potrafi dostosować własne umiejętności
językowe do potrzeb komunikacji z uczniami
na danym poziomie znajomości języka
hiszpańskiego;

K_U10

- przygotowuje scenariusze lekcji z języka
hiszpańskiego z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych (TIK);

K_U11

- zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu prawa autorskiego i stosuje je
w
praktyce
wykorzystując
w przygotowywanych scenariuszach lekcji
języka hiszpańskiego materiały pochodzące
z różnych źródeł;

K_W06, K_K05

K_K01, K_K02

15.

- rozumie na czym polega rola nauczyciela
w podejściu zadaniowym i komunikacyjnym
w nauczaniu języków i stosuje ją w praktyce
inspirując i organizując skuteczny proces
uczenia się innych osób, samodzielnie lub
w grupach, czuje się odpowiedzialny za
wyniki swojej pracy, potrafi gospodarować
czasem.
Treści programowe

16.

- kryteria doboru podręcznika; analiza podręczników do nauki j.
hiszpańskiego opracowanych zgodnie z założeniami ESOKJ;
- techniki nauczania sprawności językowych i elementów języka, środki
nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs
liceum);
- budowa lekcji, formułowanie celów lekcji, dobór treści nauczania, formy
pracy, kryteria oceny lekcji
- redagowanie scenariuszy lekcji;
- nowe technologie w metodyce języka hiszpańskiego, dokumenty
autentyczne, narzędzia internetowe;
- status błędu w nauczaniu języka obcego;
- komunikacja i interakcje na lekcji języka hiszpańskiego;
- sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja): rodzaje,
narzędzia, typologia ewaluacji; tworzenie testów językowych.
Zalecana literatura
Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003.
Grucza F., Z problematyki błędów obcojęzycznych, WSiP, Warszawa 1978.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka
Edukacyjna, Warszawa 2002.
Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego.
Kontrola – ocena – testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
Richards J.C., Rodgers S.T., Enfoques y métodos en la enseñanza de
idiomas, University Press, Cambridge-Madrid 2002.
Sánchez Pérez A., Los métodos en la enseñanza de idiomas: evolución
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18.

histórica y análisis didáctico, SGEL, Madrid 2000.
Werbińska D., Skuteczny nauczyciel języka obcego, Fraszka Edukacyjna,
Warszawa 2005.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
praktyka:
- przygotowanie raportów z obserwacji lekcji, scenariuszy lekcji oraz
przeprowadzenie zajęć z języka hiszpańskiego w gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej (ocenionych pozytywnie przez nauczyciela/opiekuna
praktyk)
Język wykładowy

19.

hiszpański/polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- obserwacja lekcji:

56 godzin zajęć

- przeprowadzone lekcje:

4 godziny zajęć

Praca własna studenta:
- przygotowanie scenariuszy lekcji
(samodzielne i/lub w formie konsultacji
z prowadzącym):
- przygotowanie raportów z obserwacji lekcji:
- czytanie literatury i przeglądanie zasobów
internetowych:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PROBLEMATYKA TŁUMACZEŃ AUTOMATYCZNYCH
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Machine Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-FHSC-K-S2-02
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

wskazany pracownik Instytutu Filologii Romańskiej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie
języka hiszpańskiego
Cele przedmiotu
uświadomienie studentom miejsca problematyki tłumaczenia
automatycznego w kontekście współczesnych technologii językowych;
zaznajomienie
studentów
z
historią
rozwoju
tłumaczenia
automatycznego;
zapoznanie studentów z metodologicznymi podstawami tworzenia
programów do tłumaczenia maszynowego;
umożliwienie
studentom
nabycia
praktycznej
znajomości
dostepnych usług i programów z zakresu tłumaczenia automatycznego.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Student:
dzięki udziałowi w zajęciach student
ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,

Instytut Filologii Romańskiej

www.ifr.uni.wroc.pl

K_W04

Uniwersytet Wrocławski

HM-S

str. 59

15.

wiedzę szczegółową w zakresie tematyki
tłumaczenia automatycznego;
zna metody wykorzystywania narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;
potrafi dokonać pogłębionej analizy
zjawisk językowych, odwołując się do
konkretnych metod opisu języka i używając
terminologii stosowanej w studiowanym
języku oraz w języku polskim;
potrafi
wykorzystać
narzędzia
informatyczne we własnej pracy.
Treści programowe

16.

wymiary tłumaczenia automatycznego;
zarys historii rozwoju tłumaczenia maszynowego
rynek tłumaczeń;
procesy kognitywne a zasady tłumaczenia automatycznego;
metody tłumaczenia automatycznego;
ludzkie
i
automatyczne
metody
ewaluacji
tłumaczenia
maszynowego;
najważniejsze translatory i systemy tłumaczenia automatycznego;
analiza błędów w tekstach przełożonych automatycznie;
tłumaczenie wspomagane komputerowo.
Zalecana literatura

K_W07
K_U05

K_U11

18.

Abaitua
J.,
Introducción
a
la
traducción
automática,
2002,
http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/ta/mt10h_es/.
Benotti L., Roger S., Traducción Automática: Dimensiones y Estrategias,
Buenos
Aires,
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle
/10915/21260/Documento_completo.pdf?sequence=1 .
Bogucki Ł., Tłumaczenie wspomagane komputerowo, Warszawa 2009.
Jassem K., Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia
automatycznego POLENG, Poznań 2006.
Langa N., Wojak A., Ewaluacja systemów tłumaczenia automatycznego,
2011, http://psi.amu.edu.pl/pl/images/2/2f/Wieczorek-mgr.pdf .
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
ćwiczenia:
- prace pisemne;
- obserwacja zachowań;
- końcowy sprawdzian pisemny.
Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia
Praca własna studenta:
- czytanie wskazanej literatury:
- opracowanie wyników:
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- przygotowanie do sprawdzianu końcowego:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

PRZEKŁADOZNAWSTWO
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Translatology
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-T-K-S2-01
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

wyznaczeni pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie
języka kierunkowego
Cele przedmiotu
zapoznanie studentów z przedmiotem i celami przekładoznawstwa;
zapoznanie studentów z terminologią, teoriami i metodologiami z
zakresu przekładoznawstwa;
przygotowanie studentów do samodzielnej analizy i interpretacji
zjawisk mieszczących się w zakresie zainteresowań przekładoznawstwa;
uświadomienie studentom znaczenia zasad etyki zawodowej w
działaniach tłumacza i jego roli w kształtowaniu relacji między kulturami.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Stopień:
- dzięki udziałowi w zajęciach student ma
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
przekładoznawstwa
w
systemie
nauk
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humanistycznych oraz o jego
przedmiotowej i metodologicznej;

specyfice

- ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą
terminologię, teorie i metodologie z zakresu
przekładoznawstwa oraz wiedzę o głównych
kierunkach
rozwoju
i
najważniejszych
osiągnięciach w zakresie tej dyscypliny;

K_W02

- potrafi dokonać analizy i interpretacji
zjawisk
mieszczących
się
w
zakresie
przekładoznawstwa,
odwołując
się
do
konkretnych
metod
opisu
i
używając
właściwej terminologii w języku hiszpańskim
i polskim;

K_U06

K_K04, K_K07

15.

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej w pracy tłumacza i jego roli jako
pośrednika między kulturami.
Treści programowe

16.

definicja przekładu;
zarys historii badań translatologicznych;
rodzaje przekładów;
etapy pracy tlumacza;
operacje procesu przekładu;
warsztat pracy tłumacza;
metody, strategie i techniki przekładowe;
kompetencje tłumacza;
przekładalność i jej granice;
ekwiwalencja przekładowa;
błędy w przekładzie;
aspekty etyczne pracy tłumacza;
tłumacz i przekład w świecie współczesnym.
Zalecana literatura
Baker M. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies,
Routledge, London and New York 1998.
Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, a5, Poznań 1992.
Hurtado Albír A., Traducción y traductología, Cátedra, Madrid 1992.
Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Egis, Kraków 2004.
Lipiński K., Vademecum tłumacza, Idea, Kraków 2000.
Moya
V.,
La
selva
de
la
traducción:
teorías
traductológicas
contemporáneas, Cátedra, Madrid 1992.
Newmark P., Manual de traducción, Cátedra, Madrid 1992.
Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Wolters
Kluwer, Kraków 2003.
Pieńkos J., Przekład i tłumacz w świecie współczesnym, PWN, Warszawa
1993.
Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2007.
Skibińska E., Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach
przekładowych, Universitas, Kraków 2008.
Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z
„Europą” Normana Daviesa, Znak, Kraków 1999.
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18.

Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo Translegis,
Warszawa 1957.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- obserwacja zachowań;
- końcowy sprawdzian pisemny.
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:
- czytanie wskazanej literatury
- przygotowanie do końcowego sprawdzianu
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.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Master’s Seminar
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E1-Semina
21-FL-H-S2-E2-Semina
21-FL-H-S2-E3-Semina
21-FL-H-S2-E4-Semina
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II
Rok studiów

9.

I i II
Semestr

10.

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

11.

seminarium, 120 godzin (4 x 30 godzin)
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

uprawnieni pracownicy Zakładu Iberystyki IFR
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- bez wymagań wstępnych
Cele przedmiotu
Przygotowanie uczestników do napisania rozprawy, w której magistrant
powinien wykazać się pogłębioną wiedzą z wybranej dziedziny oraz
umiejętnością :
- stosowania metod badawczych wybranej dziedziny, poszukiwania oraz
twórczego wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu w zakresie
opracowywanego tematu;
- przejrzystego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji,
wyciągania wniosków oraz precyzyjnego formułowania sądów;
- przestrzegania normy językowej i stylistycznej poprawności, wymogów
redakcyjnych stawianych tekstom naukowym (szczegółowy spis treści,
przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.) i obowiązujących
w nich zasad referowania cudzych poglądów i oznaczania przytaczanych
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wypowiedzi.
Zakładane efekty kształcenia

Symbole kierunkowych
efektów kształcenia

Student:

15.

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

K_W04

- potrafi zbudować na
hiszpańskim
obszerną
charakterze naukowym;

K_U04

piśmie w języku
wypowiedź
o

potrafi
dokonać
pogłębionej
analizy
i interpretacji zjawisk z dziedziny wybranego
seminarium, odwołując się do konkretnych
metod opisu właściwym wybranej tematyce
i
używając
terminologii
stosowanej
w języku hiszpańskim oraz w języku polskim;

K_U05, K_U06

- 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
dziedzin
badawczych
wynikających
z
tematyki
seminarium;

K_U08

potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

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

K_K04

- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do
ochrony prawa autorskiego;

K_K05

- jest świadomy współodpowiedzialności za
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
Hiszpanii.
Treści programowe

K_K07

- proponowane seminaria dotyczą takich dziedzin jak językoznawstwo
hiszpańskie, historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej,
historia
i
kultura
Hiszpanii
i
krajów
Ameryki
Łacińskiej,
przekładoznawstwo,
komparatystyka,
metodyka
nauczania
języka
hiszpańskiego;
- ramy tematyczne seminarium określa prowadzący, a uszczegółowione
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tematy rozpraw formułowane są w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć;
termin wybrania tematu mija wraz z końcem pierwszego semestru zajęć
seminaryjnych;
Zalecana literatura

18.

zależnie od tematu seminarium
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
seminarium:
- prace pisemne i referaty, praca magisterska, egzamin magisterski;
ocenianiu
polega
znajomość
wskazanych
lektur,
umiejętność
poszukiwania oraz twórczego wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu
w zakresie opracowywanego tematu, poziom języka hiszpańskiego
(umiejętność stosowania w praktyce zaawansowanego słownictwa, zasad
składni, ortografii i interpunkcji), logika argumentacji i spójność
wypowiedzi, precyzja formułowania sądów, umiejętność przeprowadzania
analizy i syntezy, wyciągania wniosków, przestrzeganie wymogów
redakcyjnych stawianych tekstom naukowym (szczegółowy spis treści,
przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.) i obowiązujących
w nich zasad referowania cudzych poglądów i oznaczania przytaczanych
wypowiedzi;
- wymogi obowiązujące w semestrach
pierwszym, drugim i trzecim
określa prowadzący, warunkiem zaliczenia semestru czwartego jest
złożenie pełnej wersji rozprawy i zaakceptowanie jej przez promotora).
Język wykładowy

19.

hiszpański, polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
- seminarium:
Praca własna studenta
- poszukiwanie źródeł:
- lektura wskazanej i wybranej literatury:
- przygotowanie referatów:
- przygotowanie do zajęć:
- konsultacje z prowadzącym:
- redakcja pracy magisterskiej:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

120 (4 x 30)
400
100
100
100
40
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1410
47 (8+7+12+20)
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TERMINOLOGIA Z ELEMENTAMI LEKSYKOGRAFII
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Terminology with Elements of Lexicography
Jednostka prowadząca przedmiot:

4.

Instytut Filologii Romańskiej UWr
Kod przedmiotu/modułu:

5.

21-FL-H-T-K-S2-03
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów:

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin:

11.

konwersatorium, 30 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 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;
− specyfika i typologia 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:
- w wyniku przeprowadzonych zajęć potrafi
wyszukiwać,
analizować,
oceniać,
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selekcjonować i integrować informacje z
różnych źródeł; potrafi zdobyć wiedzę z
różnych dyscyplin humanistycznych i nauk
ścisłych i stosować ją w nowych sytuacjach;
potrafi znaleźć odniesienia do dziedzin z
pogranicza filologii i humanistyki;
potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

K_U11

narzędzia
K_K02

15.

- potrafi gospodarować czasem i realizować
w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub
w zespole, określone zadania.
Treści programowe:
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, leksykografia, leksykologia;
−
zasady opracowania dwujęzycznej kartoteki terminologicznej.
Zalecana literatura

−
−
−
−
−
−
−

16.

18.

Gamero Pérez Silvia, La traducción de textos técnicos, Ariel, Barcelona
2001
Newmart Peter, Manual de traducción, Cátedra, Madrid 1999
Osuchowska Barbara, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał,
Warszawa 2005
Voellnagel A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwo
TEPIS,
Warszawa 1998
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
- obserwacja zachowań;
- 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
zadania:
Suma godzin

Instytut Filologii Romańskiej
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Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
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50
10
90
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Liczba punktów ECTS
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE, PRAWNICZE I HANDLOWE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Official Documents Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-T-K-S2-04
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 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.

- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka hiszpańskiego;
- potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne we własnej pracy.
Cele przedmiotu

14.

- praktyczne ćwiczenia z tłumaczenia tekstów prawniczych i handlowych
oraz typowych tekstów tłumaczonych przysięgle.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie
z
zakresu
tłumaczeń
prawniczych i ekonomicznych;

K_W02

- potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk
językowych odwołując się do konkretnych

K_U05
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metod opisu języka i używając terminologii
stosowanej w studiowanym języku oraz w
języku polskim;
- potrafi, w języku polskim i hiszpańskim,
porozumiewać
się
w
kwestiach
szczegółowych ze specjalistami w zakresie
wybranej specjalności;

K_U07

- 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_K05

15.

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

16.

- etyka i odpowiedzialność zawodowa tłumacza;
- specyfika tłumaczeń prawniczych i handlowych;
- korzystanie ze słowników i glosariuszy drukowanych i internetowych;
- wymagania stawiane tłumaczom przysięgłym;
- techniki sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.
Zalecana literatura

18.

Dostatni G., Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i
aktów prawnych wykonawczych, Tepis, Warszawa 2005.
Kierzkowska D.(red.), Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem,
Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2005.
Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, PWN, Warszawa
1993
Poznański J. (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych,
Tepis, Warszawa 2001.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- obserwacja zachowań;
- praca pisemna.
Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

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

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

30
30
30
90
3
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIA PRAKTYCZNE: TŁUMACZENIA TECHNICZNE I NAUKOWE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Technical and Scientific Texts Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-T-K-S2-02
Rodzaj przedmiotu/modułu:

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 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
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w
zakresie języka, hiszpańskiego
Cele przedmiotu:
ukazanie zasadniczych elementów zawodu i etosu tłumacza;
problematyka
zróżnicowania
merytorycznego
tłumaczenia
pisemnego i ustnego;
wprowadzenie wstępnego zasobu słownikowo frazeologicznego z
wybranych dziedzin techniki i nauki;
translatorskie ćwiczenia praktyczne.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
zna
techniki
przekładu
z
języka
hiszpańskiego na język polski i odwrotnie.
Posiada wiedzę o strategiach i technikach
stosowanych
w tłumaczeniu
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pisemnym
technicznych;

tekstów

naukowych

i

- ma adekwatne do poziomu kształcenia
umiejętności językowe w zakresie języka
hiszpańskiego i potrafi używać odmiany
administracyjno-prawniczej tego języka;

K_U01

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje
z
różnych
źródeł
w
celu
wykonania
tłumaczenia dokumentów;

K_U09

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę;
potrafi
celowo
i
skutecznie
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);

K_U10

potrafi
wykorzystać
narzędzia
informatyczne odpowiednie do tłumaczenia
dokumentów;

K_U11

- ma świadomość znaczenia zasad etyki
zawodowej
i
uczciwości
intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób;
postępuje
zgodnie
z
tymi
zasadami,
szczególnie w odniesieniu do zachowania
tajemnicy zawodowej i ochrony danych w
przypadku
tłumaczenia
dokumentów
naukowych i technicznych;

K_K04

K_K02

15.

- umie organizować swoją pracę,
dostosować się do zaleceń i terminowo
wykonywać powierzone zadania.
Treści programowe:

16.

wprowadzenie w tajniki warsztatu tłumacza;
przygotowanie zasobu słownikowego w wyznaczonym zakresie
tematycznym z wybranych dziedzin techniki i nauki;
przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych (zarówno w zakresie
tłumaczenia pisemnego jak i ustnego konsekutywnego) na podstawie
uprzednio
przygotowanego
przez
uczestników
zajęć
materiału
związanego z proponowanym słownictwem;
opracowanie i prezentacja tego typu materiałów przez uczestników
zajęć;
wprowadzanie przykładów zwrotów, substytutów wyrażeń, w celu
ustalenia norm dopuszczalności w ramach wierności tłumaczeniowej.
Zalecana literatura
[W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną przez prowadzącego
wszelkiego rodzaju słowniki oraz inne materiały codziennego użytku
tłumacza zawodowego; wytłumaczone zostaną metody posługiwania się
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18.

nimi oraz przedstawione zostaną dostępne zasoby internetowe i sposoby
z ich korzystania.]
Monroy Rodríguez, A.A., El saber del traductor; Montecinos, Madrid 1999.
Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa, Zakamycze, 2003.
Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa
1999.
Morillas E., ARIAS J.P., El Papel del traductor, Ediciones Colegio de
Esapña, Salamanca 1997.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
obserwacja zachowań;
kolokwium.
Język wykładowy:

19.

hiszpański, polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

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

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TŁUMACZENIE AUDIOWIZUALNE
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Audiovisual Translation
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-T-K-S2-06
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

II
Semestr

10.

3
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

13.

14.

pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej
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 się ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego;
- przygotowanie do tłumaczenia audiowizualnego (ćwiczenia).
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
Student:
- zna metody wykorzystywania narzędzi
informatycznych
w
działalności
translatorskiej;

K_W07

- potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną
wiedzę;
potrafi
celowo
i
skutecznie
zastosować
w
sytuacjach
zawodowych
zdobyte umiejętności komunikowania się;

K_U10
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potrafi efektywnie dostosować i modyfikować
wiedzę
i
umiejętności
do
potrzeb
zawodowych (analizować problemy oraz
rozwiązywać
zadania
o
charakterze
praktycznym);
potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11

- 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_W04

15.

- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,
wiedzę szczegółową w zakresie wybranej
tematyki dotyczącej języka, literatury i
kultury
obszaru
języka,
będącego
przedmiotem studiów.
Treści programowe:

16.

- typologia ogólna i teoria tłumaczenia audiowizualnego;
- techniki tłumaczenia filmowego: listy dialogowe dla lektora, napisy i
dubbing;
- tłumaczenie filmów dla dzieci;
- lokalne odmiany języka wyjściowego i docelowego w tłumaczeniu;
- tłumaczenie tytułów;
- tłumaczenie reklam w telewizji, prasie, internecie i przestrzeni
publicznej;
- tłumaczenie gier komputerowych;
- tłumaczenie stron internetowych;
- tłumaczenie oprawy wizualnej miejsc publicznych.
Zalecana literatura:

18.

Dąmbska-Prokop U., Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, WSU im.
Stanisława Staszica, Kielce 2010.
Dąmbska-Prokop U., Warsztat tłumacza i jego pułapki, WSU im.
Stanisława Staszica, Kielce 2005.
Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, PWN Warszawa
1993.
Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa 2006.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- praca zaliczeniowa
Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta

17.
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

30

Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- przygotowanie pracy zaliczeniowej:
Suma godzin:

50
10
90

Liczba punktów ECTS

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

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

2.

TWÓRCZE PISANIE. PRACA Z BLOGIEM
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Creative Writing on Blogs
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-FHSC-K-S2-01
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy specjalizacyjny
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1
Forma zajęć i liczba godzin

11.

ćwiczenia, 30 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.

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

14.

- praktyczne ćwiczenia z twórczego pisania na przykładzie dziennika
internetowego (bloga) w celu pobudzenia kreatywności i doskonalenia
biegłości językowej.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
Student:
- zna metody wykorzystywania narzędzi
informatycznych w działalności naukowej;

K_W07

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

K_U05
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języku polskim;
potrafi
wykorzystać
informatyczne we własnej pracy;

narzędzia

K_U11
K_K07

15.

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

16.

Zajęcia polegają na założeniu i prowadzeniu przez uczestników
indywidualnych dzienników internetowych (blogów) z zachowaniem
anonimowości i stylizacji językowej (języki potoczne, środowiskowe,
specjalistyczne, żargony, gwary itp.). Uczestnicy oceniają i komentują na
bieżąco blogi prowadzone przez pozostałych.
Zalecana literatura

18.

Chamorro Marín, R., Blogs. Cómo crear un blog, compartir textos e
imágenes en internet, y utilizar los programas de internet social y la
web 2.0, Creaciones Copyright, Madrid 2007.
Houghton, R., Piensa en blog. Todo sobre plataformas, contenidos,
promoción y redes sociales, Oceano, Barcelona 2013.
Sanagustín Fernández, E., Tu blog paso a paso. Manual para iniciarse en
el blogging, Netbiblio, La Coruña 2009.
Wrycza-Bekier, J., Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem
bestsellerowych książek, One Press, Warszawa 2011.
Zawada A. (red.), Jak zostać pisarzem, Bukowy Las, Wrocław 2011.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ćwiczenia:
- obserwacja zachowań;
- zaliczenie na ocenę na podstawie prowadzonego bloga.
Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta

17.

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

30

Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
Suma godzin

30
30
90

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 LITERACKICH
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-S2-E2-KBLit
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

obowiązkowy
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

wykład, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

José Luis Losada Palenzuela, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów.

13.

Cele przedmiotu:

14.

– zapoznanie studentów z XX-wiecznymi kierunkami badań literackich;
– umiejętność stosowania terminologii z zakresu teorii literatury w analizę
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
literaturoznawstwa;

zakresu
badań

– potrafi zastosować zaawansowane metody
interpretacji różnych tekstów literackich.
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15.

Treści programowe

16.

- teoria literatury vs. historia literatury;
- pojęcia „Subjekt – Objekt” w historii filozofii;
- psychoanaliza w badaniach literackich;
- formalizm rosyjski (B. Tomashevsky). Praska Szkoła (J. Mukařovský);
- hermeneutyka: H. G. Gadamer; P. Ricœur;
- Rezeptionsästhetik: H. Jauss;
- poststrukturalizm;
- analiza dyskursu: M. Foucault;
- badania kulturowe;
- tematyka i literatura porównawcza.
Zalecana literatura

18.

ASENSI PÉREZ M., Historia de la teoría de la literatura (el siglo XX hasta los
años setenta), Volumen 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, Gdańsk 2010.
GUILLÉN C., Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatura
comparada, Crítica, Barcelona 1985.
LLOVET J. et al., Teoría literaria y literatura comparada, Ariel Barcelona
2005.
SELDEN R. (ed.), Historia de la crítica literaria del S.XX. Del Formalismo al
Estructuralismo, Akal, Madrid 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:
- egzamin pisemny
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 np.:
– przygotowanie materiałów do zajęć;
– czytanie wskazanej literatury przedmiotu;
– analiza wybranego tekstu literackiego.
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.

REALIZM, NATURALIZM, BOOM, POST-BOOM.
AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

3.

Realism, Naturalism, Boom, post-Boom. Latin American narrative in 20th
century
Jednostka prowadząca przedmiot

4.

Instytut Filologii Romańskiej
Kod przedmiotu/modułu

5.

21-FL-H-S2-E1-ReNaBo
Rodzaj przedmiotu/modułu

6.

ograniczonego wyboru (zajęcia monograficzne)
Kierunek studiów

7.

filologia hiszpańska
Poziom studiów

8.

II stopień
Rok studiów

9.

I
Semestr

10.

1 lub 2
Forma zajęć i liczba godzin

11.

konwersatorium, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

12.

XX-WIECZNA

PROZA

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

13.

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

14.

- zapoznanie studentów z najważniejszymi autorami XX-wiecznej prozy
Hispanoamerykańskiej
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
Student:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę
obejmującą
terminologię,
teorie
i
metodologie
z
zakresu
prozy
hispanoamerykańskiej XX wieku;
potrafi
wyszukiwać,
selekcjonować,
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z
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zakresu
literatury
iberoamerykańskiej
z
wykorzystaniem różnych źródeł i metod;
- potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na
piśmie,
spójny
wywód
o
charakterze
argumentacyjnym w języku hiszpańskim i
polskim odwołując się do własnych i cudzych
poglądów;

K_U03

15.

Treści programowe

16.

Realizm i naturalizm: indygenizm, regionalizm, powieść miejska, powieść
rewolucji meksykańskiej. Przełom antyrealistyczny: realizm magiczny,
rzeczywistość cudowna, literatura fantastyczna, surrealizm. Zjawisko
boomu. Autorzy generacji post-boom.
Zalecana literatura

17.

Anderson Imbert Enrique, Historia literatury hispano-amerykańskiej,
PWN, Warszawa 1987.
Goic Cedomil, Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, Crítica,
Barcelona 1998.
Gómez-Gil Orlando, Historia crítica de la literatura hispanoamericana,
Holt, New York 1968.
Grudzińska Grażyna, Literatura hispanoamerykańska. Antologia, WUW,
Warszawa 1972.
Iñigo Madrigal Luis, Historia de la literatura hispanoamericana, Cátedra,
Madrid 1992.
Łukaszyk E., Pluta N., Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław,
2010.
Shimose Pedro, Cómo dominar la literatura latinoamericana, Playor,
Madrid 1989.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium: prezentacja wskazanych przez prowadzącego tekstów
literackich lub/i krytycznych oraz końcowy sprawdzian pisemny

18.

Język wykładowy

19.

hiszpański i polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium:
Praca własna studenta:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie końcowej pracy pisemnej
Suma godzin
Liczba punktów ECTS

Instytut Filologii Romańskiej

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

30
30
30
90
3
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