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Kierunek Kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Antropologia kultury

Forma zajęć: seminarium
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni

Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy semestr letni

CEL PRZEDMIOTU
1. Przygotowanie warsztatu naukowego dla napisania pracy licencjackiej z zakresu antropologii kultury
2. Wdrażanie studentów do formułowania kolejnych etapów pracy
3. Dyskusja szczegółowych zagadnień z zakresu antropologii kultury będących przedmiotem pisanych prac

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Umiejętność poprawnego pisania w języku polskim
2. Podstawowa wiedza z zakresu wstępu do antropologii kultury
3. Umiejętność formułowania poprawnych pytań z zakresu antropologii kultury

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W27

2. K_W26

W kategorii umiejętności

1. K_U03

2. K_U08

W kategorii kompetencji społecznych
1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01
2. Ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego K_K05

3+10 (praca dyplomowa i 
egzamin dyplomowy)

Zbo Zbo

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu 
antropologii kultury

Zna  i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnych

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
antropologii kultury kierując się wskazówkami promotora

Posiada umiejętność przygotowania typowej pracy pisemnej w języku polskim, dotyczącej 
szczegółowych zagadnień antropologii kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych oraz różnych źródeł



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Praca z tekstem, prezentacja studencka, dyskusja, wykład instruktażowy

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Licencjacka praca dyplomowa
2. Obecność i aktywność na zajęciach

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych z antropologii kultury: geneza kultury (pojecie hominizacji, zależność między świadomością a 
kulturą); pojecie etnocentryzmu; struktura społeczna: pojęcie pokrewieństwa, małżeństwa i rodziny; pojęcie rytuału: inicjacja, zależność między 

rytuałem a mitem; teoria mitu; teoria religii: religie archaiczne, magia, szamanizm, sacrum i profanum; badania antropologii kultury a światopogląd 
chrześcijański: geneza religii archaicznych a geneza chrześcijaństwa, geneza moralności oraz kulturowych zakazów i nakazów.

Student nawet z pomocą 
nauczyciela ani nie jest w 
stanie formułować pytań z 

zakresu antropologii 
kultury, ani nie rozumie 

podstawowej treści zajęć 

Student z pomocą 
nauczyciela jest w stanie 

formułować poprawne 
pytania z zakresu 

antropologii kultury oraz 
poprawnie śledzi tok 

dyskusji na zajęciach 

Student z pomocą nauczyciela jest w 
stanie formułować oryginalne 

pytania z zakresu antropologii kultury 
oraz bierze czynnie udział w dyskusji 

na zajęciach   

Student z pomocą 
nauczyciela jest w stanie 
formułować oryginalne i 

kreatywne pytania z 
zakresu antropologii kultury 
oraz bierze bardzo aktywny 

udział w dyskusji na 
zajęciach  

Student nawet z pomocą 
nauczyciela nie jest w 

stanie dokonać  
podstawowej kwerendy 

naukowej oraz nie potrafi 
sformułować poprawnego 
tekstu pracy licencjackiej 

Student z pomocą 
nauczyciela jest w stanie 
dokonać  podstawowej 

kwerendy naukowej oraz 
potrafi sformułować 

poprawny tekst pracy 
licencjackiej

Student z pomocą nauczyciela jest w 
stanie dokonać trafnej kwerendy 

naukowej oraz potrafi sformułować 
dobry tekst pracy licencjackiej 

Student z pomocą 
nauczyciela jest w stanie 
dokonać  bardzo trafnej 
kwerendy naukowej oraz 

potrafi sformułować bardzo 
dobry tekst pracy 

licencjackiej

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu zadań oraz 
nie angażuje się w 

dyskusje stawianych 
problemów.

Student biernie uczestniczy 
w zajęciach, ale jego 

postawa jest pozbawiona 
zaangażowania; student 
tylko w małym stopniu 

angażuje się w dyskusje i 
korzysta z dostępnej 
literatury przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje otwartość na 
potrzebę pogłębiania posiadanej 

oraz chętnie angażuje się w 
dyskusje.

Student aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, z 
własnej inicjatywy pogłębia 
wiedzę i umiejętności. W 

samodzielny sposób 
korzysta z dostępnej 
literatury przedmiotu.



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 60

150

napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie się do egzaminu 250
SUMA GODZIN: 460

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 16
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.
3. P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.

2.

3. J., Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

Lublin, 27.06.2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

przygotowanie do zajęć (zbieranie materiałów, studium literatury przedmiotu, 
przygotowanie prezentacji na seminarium)

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

W.Gierz, Jak pisać pracę licencjacką, Gdańsk 2001.
J.Majchrzak, T.Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań, 1999.

D. Linsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław, 1995.
Z., Knecht, Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się
uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wrocław, 1999.

ks. dr Piotr Pasterczyk
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