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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wyposażenie studentek/ów w wiedzę na temat ruchów emancypacyjnych, warunków politycznych i obyczajowych,
które kształtowały egzystencję kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, dynamiki kobiecego uczestnictwa w życiu
kulturalnym w latach 20. i 30. XX wieku, przekonań dotyczących tzw. literatury kobiecej, gatunków i tematów literackich
preferowanych przez kobiety-pisarki.
Wykształcenie umiejętności interpretacji kobiecych tekstów literackich i publicystycznych z lat 1918-1939.

Wymagania wstępne: Znajomość historii powszechnej, historii kultury europejskiej i historii literatury polskiej - na poziomie maturalnym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student/ka ma wiedzę na temat warunków politycznych,
ekonomicznych i obyczajowych, które kształtowały
społeczny status kobiet w dwudziestoleciu
międzywojennym.

K_W031 EP1

Student/ka ma wiedzę na temat kobiecego uczestnictwa
w życiu kulturalnym w latach 20. i 30. XX wieku,
krytycznoliterackich koncepcji i dyskusji na temat tzw.
literatury kobiecej, gatunków i tematów literackich
preferowanych przez kobiety-pisarki.

K_W102 EP2

umiejętności

Student/ka potrafi trafnie wskazać i opisać wydarzenia i
procesy polityczne, gospodarcze i obyczajowe, które
kształtowały społeczny status kobiet w dwudziestoleciu
międzywojennym.

K_U031 EP3

Student/ka potrafi opisać warunki kobiecego
uczestnictwa w kulturze międzywojennej, analizować
krytycznoliterackie koncepcje i dyskusje na temat tzw.
literatury kobiecej oraz interpretować utwory kobiet-
pisarek aktywnych artystycznie w latach 1918-1939.

K_U022 EP4

kompetencje społeczne

Student/ka ma świadomość wartości konieczności
łączenia refleksji równościowej z głównym nurtem życia
kulturalnego wspólnoty lokalnej, narodowej i
ponadnarodowej.

K_K041 EP5
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41. Zachodnie dyskursy płci od XV do początku XX wieku. 2

42. Sytuacja kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym - polityka, ekonomia, kultura, literatura. 2

43. Krytycznoliterackie koncepcje i dyskusje o literaturze kobiecej. 2

44. Polska międzywojenna poezja kobiet. 2

45. Polska międzywojenna proza kobiet. 2

46. Polska międzywojenna dramaturgia kobiet. 2

17. Rynek międzywojennych czasopism dla kobiet. 2

Wykład konwersatoryjny., Praca z tekstem kultury (literackim, publicystycznym, artystycznym itp.) - lektura i
dyskusja.Metody kształcenia

Górnicka-Boratyńska Aneta (2001): Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Sic!, Izabelin

Krajewska Joanna (2010): "Jazgot niewieści" i "męskie kasztele". Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu
międzywojennym, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań

Krajewska Joanna (2014): Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
Poznań

Kraskowska Ewa (2007): Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań

Rudaś-Grodzka Monika (red.) (2016): ...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, Wydawnictwo IBL PAN,
Warszawa

Literatura podstawowa

Bednarczuk Monika (2012): Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej. Idee, sylwetki, strategie pisarskie, Agencja Wydawnicza
a linea, Wrocław

Borkowska Grażyna, Sikorska Liliana (2000): Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, Wydawnictwo IBL PAN,
Warszawa

Kłosińska Krystyna (2010): Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Kraskowska Ewa, Kaniewska Bogumiła (2015): Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Nasiłowska Anna (red.) (2001): Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, Wydawnictwo IBL PAN,
Warszawa

Umińska Bożena (2001): Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Sic!,
Izabelin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z prac pisemnych/esejów/recenzji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z prac pisemnych/esejów/recenzji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 polska literatura kobiet 1918-1939 Nieobliczana

2 polska literatura kobiet 1918-1939 [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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