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Forma studiów
Profil kształcenia
Rok, semestr
drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
ogólnoakademicki
rok 2, semestr 4
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Status przedmiotu / modułu
Język przedmiotu / modułu
Mediacja językowa, kultura i turystyka
fakultatywny
włoski
Forma zajęć
Wymiar zajęć
stacjonarne / niestacjonarne

wykłady

ćwiczenia

lektorat

Dr hab. Marianne Helene HARTH

Prowadzący zajęcia

Dr hab. Marianne Helene Harth

Wymagania wstępne

konwersatorium

seminarium
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Koordynator przedmiotu / modułu

Cel przedmiotu / modułu

ćwiczenia
laboratoryjne

Zapoznanie studentów z najważniejszymi i najnowszymi tendencjami we
współczesnej literaturze tworzonej przez imigrantów we Włoszech.
Znajomość podstaw historii i teorii literatury na poziomie akademickim na studiach
pierwszego stopnia, zwłaszcza w zakresie włoskiej literatury współczesnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

01 wymienia, definiuje i opisuje podstawowe problemy związane z tematyką
imigracyjną we współczesnej literaturze włoskiej
02 ma poszerzoną wiedzę o najważniejszych problemach, tematach i
Wiedza
tendencjach we współczesnej włoskiej literaturze imigracyjnej
03 wymienia najważniejszych twórców i najważniejsze dzieła zaliczane do
współczesnej włoskiej literatury imigracyjnej
04 potrafi rozpoznać najważniejsze zjawiska kontekstu historycznoi teoretycznoliterackiego oraz ulokować w nich omawiane dzieła
Umiejętności
05 umie zanalizować wybrane teksty zaliczane do współczesnej włoskiej
literatury imigracyjnej
06 jest otwarty na nowe pojęcia i zagadnienia wiedzy o literaturze
Kompetencje
07 potrafi formułować swoje subiektywne oceny na temat analizowanych i
społeczne
interpretowanych tekstów i kontekstów
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
1. Definicja literatury emigracyjnej
2. Włochy jako kraj emigracji i imigracji
3. Jak opowiadać o emigracji – modele literackie
4. Literatura włoskiego postkolonializmu
5. Przybycie imigrantów we Włoszech
6. Świadectwo o ludzkiej potrzebie literatury
7. Pierwsze publikacje
8. Produkcja literacka pisarek
9. Autorzy afrykańscy piszący w języku włoskim
10. Autorzy arabscy piszący w języku włoskim
11. Autorzy wschodnioeuropejscy piszący w języku włoskim

Odniesienie
do efektów dla
programu

Odniesienie
do efektów dla
obszaru
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K_U11

H2A_U01
H2A_U05
H2A_U07
H2A_U06

K_K05
K_K06

H2A_K05
H2A_K06

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

28
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2

16
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1

Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
analiza tekstów z dyskusją
metody weryfikacji

egzamin ustny

nr efektu kształcenia z sylabusa

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Formą zaliczenia jest egzamin.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywny wynik egzaminu ustnego – obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.
Quaquarelli, Ceri confini. Sulla letteratura italiana dell’immigrazione, Morellini 2010.
Jean Jacques Marchand, La letteratura dell’emigrazione: gli scrittori di lingua italiana nel mondo,
Fondazione Agnelli 1992.
Literatura podstawowa
F. Serra, La letteratura postcoloniale italiana: dalla letteratura d'immigrazione all'incontro con l'altro,
Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2005.
D. Combeirati Scrivere nella lingua dell’altro, PIE Peter Lang s.a. 2010
Lektura czterech powieści spośród zaproponowanych autorów: Christina De Caldas Brito, Laila
Literatura uzupełniająca
Wadia, Gladys Basagoitia Dazza, Igiaba Scego.
Liczba godzin
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Forma i warunki
zaliczenia

Zajęcia dydaktyczne
Udział w konsultacjach
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
Praktyki
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godzinach
Liczba punktów ECTS
Liczba zajęć o charakterze praktycznym

stacjonarne

niestacjonarne

28
14
2

16
8
2

40

58

16

16

100

100
4

