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Dane dotyczące liczby wypromowanych magistrów i doktorów
Katedra nie posiada prawa nadawania stopni doktorskich.
Natomiast w roku akad. 1980/1981 wypromowano 93 magistrów (stan
na dzień 10 IX 81), w tym: na studiach stacjonarnych - 53, na
studiach zaocznych - 40.

Opracował
mgr Kazimierz Surowiec

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU

Zakład Filologii Polskiej
/1980-1981/

I. Stan personalny
W roku akad. 1980/1981 funkcję kierownika Zakładu sprawo
wali: doc. dr hab. E. Homa (w I semestrze) oraz doc. dr T. Gasztold (w II semestrze). W Zakładzie ze specjalnościę literaturo
znawczą pracowało 15 osób (2 osoby w wymiarze 1/2 etatu), w tym
2 docentów, 8 doktorów, 5 magistrów.
II. W minionym roku akademickim wypromowano 50 magistrów

na

studiach zaocznych), w tym ze specjalnością literaturoznawczą
25. Staż naukowy (na UMK w Toruniu) odbywała 1 osoba.
III. Udział pracowników Zakładu w konferencjach naukowych:
a) dr A. Wysokińska na sesji "Naturalizm w literaturze" ("Uniwer
sytet W a rs za ws ki, 21-22 V 1981) wygłosiła referat pt. "Adolf
Dygasiński - polski naturalista",
b) dr 0. Szymkowska na IV Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu
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-

(maj 1981 r.) wygłosiła referat pt.: "Wzory edukacyjne w

-

kulturze dla dzieci i młodzieży".
IV. W okresie sprawozdawczym pracownicy Zakładu wydali 35 pu
blikacji, w tym drukiem ukazały się (w wydawnictwach WSP w
Słupsku) 2 książki: skrypt - dr A. Wiech "Antologia współczes
nej poezji polskiej. Cz. 2"

oraz praca doktorska dr A. Wyso

kińskiej "Nowelistyka chłopska Adolfa Dygasińskiego".
V. Działalność Koła Naukowego Polonistów
Efektem pracy Koła było zorganizowanie dwóch sesji ogólno
polskich:

"Polska i Polacy w literaturze polskiej i emigracyj

nej" (kwiecień 1980 r.) oraz "Epistolografia polska" (kwiecień
1981 r.) .

Sprawozdanie przesłała
dr Jadwiga Szymkowska

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W SZCZECINIE
Zakład Historii Literatury Polskiej
i Teorii Literatury

/1980-1981/

W roku akad. 1980/1981 nastąpiły zmiany strukturalne: do
tychczasowy Zakład Filologii Polskiej podzielił się na dwie
jednostki: Zakład Języka Polskiego, którego kierownictwo obję
ła prof. dr J. Węgier, oraz Zakład Historii Literatury Polskiej
i Teorii Literatury, kierowany przez doc. dra hab. E. Kuźmę.
Działalność dydaktyczna i naukowa Zakładu Historii Litera
tury Polskiej i Teorii Literatury zorganizowana jest w dwó^h

