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prowadzone zajęcia z krótkim opisem:
1. Historia literatury włoskiej V
Celem kursu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu historii literatury włoskiej, w
szczególności dotyczącej głównych kierunków rozwoju prozy, poezji i dramatu włoskiego na
przestrzeni XX w. oraz ukazanie ich kontekstu historycznego i kulturowego.

2. Cywilizacja Włoch I
Kurs ma na celu przekazanie studentom ogólnej wiedzy na temat geograficznej i kulturowej
różnorodności Włoch poprzez omówienie specyfiki poszczególnych regionów, ich historii,
tradycji i kultury oraz głównych zabytków.
3. Cywilizacja Włoch II
Celem kursu jest przedstawienie studentom zarysu historii Republiki Włoskiej począwszy od
II wojny światowej, poprzez kształtowanie się systemu politycznego i partyjnego państwa oraz
najważniejsze wydarzenia polityczne tzw. I i II Republiki, jak również zarysowanie aktualnego
ustroju państwa, jego głównych instytucji i organów władzy.
4. Włochy współczesne
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu współczesnej historii Włoch, jak
również przekazanie istotnych informacji dotyczących współczesnych wydarzeń politycznych,
a także głównych problemów politycznych, społecznych i kulturowych kraju na przestrzeni
ostatniego półwiecza.
5. Komunikacja międzykulturowa
Kurs ma na celu zapoznać słuchaczy z rolą kultury w procesie komunikacji interpersonalnej,
wytworzyć postawę wrażliwości międzykulturowej oraz pomóc w opanowaniu umiejętności
potrzebnych do komunikowania się w zawodowych oraz prywatnych kontaktach
międzykulturowych.
6. Włoska literatura kobieca XX wieku
Celem kursu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu historii literatury włoskiej, w
szczególności dotyczącej głównych kierunków rozwoju prozy, poezji i dramatu włoskiego na
przestrzeni XX w. oraz ukazanie ich kontekstu historycznego i kulturowego.
7. Włoska epika rycerska
Celem kursu jest przedstawienie studentom tradycji włoskiej epiki rycerskiej – ukazanie jej
źródeł i rozwoju w kontekście historycznym i kulturowym, począwszy od średniowiecznej
francuskiej chanson de geste aż do Jerozolimy wyzwolonej Tassa.
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Kraków 2009.
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Warszawski, Warszawa, 6–7 marca 2013.
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7. Międzynarodowa konferencja naukowa „Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione,
attualità e sfide di ricerca”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 14-16 kwietnia 2016.
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