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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

Historia kultury

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU
1. Wprowadzenie i uporządkowanie wiedzy na temat kultury i cywilizacji z perspektywy diachronicznej 
2. Ukazanie związków między cywilizacją a kulturą  
3. Uwrażliwienie na metodę tej dyscypliny oraz jej znaczenie dla studiów kulturoznawczych. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W05 

2. Zna podstawową terminologię kulturoznawstwa. K_W02

3. K_W05

W kategorii umiejętności

1. K_U05

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą pojęcia i nurty z zakresu 
historii kultury.    

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

student umie rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz dokonać ich 
interpretacji z pomocą wiedzy teoretycznej z zakresu kulturoznawstwa.   



2. K_U02

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1.  2 kolokwia z przerobionego materiału - 50%
2. obecność i aktywność na zajęciach - 20%
3. przygotowanie i prezentacja referatu przedmiotowo wskazanego przez osobę prowadzącą - 30%

student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie kulturoznawstwa, w 
tym umiejętność postawienia problemu, dobór metod i narzędzi badawczych oraz 

zredagowanie i zaprezentowanie wyników badań.

student ma świadomość odpowiedzialności za dorobek kulturowy narodu i Europy, 
potrafi  odkrywać i popularyzować jego wartości, podejmować dyskusje na tematy 

kulturowe.

1. Historia: etymologiczne i historyczne aspekty kwestii historii; historia jak nauka (przedmiot, metoda); zagadnienie prehistorii; 2. Historia 
kultury jako nauka o kulturze: etymologiczny aspekt zagadnienia kultury; istota kultury i sektory kultury (poznanie, moralność, sztuka i religia); 

historyczny człowiek i kultura; 3. Historia kultury - geneza rodzaju ludzkiego; zawiązki kultury: stadium przedogienne i stadium poogienne; 
osiadły tryb życia, zagadnienie własności, oswojenie zwierząt, narzędzia, opanowanie czasu i przestrzeni, język, prawo; 4. Kultura i cywilizacja - 

zrzeszenia: rodzina, klan, szczep, lud, naród; metody życia zbiorowego; źródła różnicowania cywilizacji; cywilizacja a duchowy i materialny 
aspekt kultury; cywilizacja i różnorodność kultur; problem kryterium usprawiedliwienia kultur; 5. Historia kultury i kulturoznawstwo.       

Konwersatorium jest połączeniem formy wykładowej, warsztatowej oraz dialogowej. Część wykładowa poświęcona jest omówieniu problemów 
przekrojowych związanych z historią kultury. Część warsztatowa poświęcona jest pracy z klasycznymi tekstami z zakresu historii kultury i 

cywilizacji oraz dyskusji nad nimi. 



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

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy 
zakresu terminologii 

dotyczącej historii kultury, 
nie ma orientacji  w zapleczu 

kulturowym omawianych 
utworów,  nie zna aktualnej 
literatury przedmiotu, nie 
zna metody stosowanej w 
zakresie historii kultury.

Student posiada ogólną 
wiedzę na temat historii 
kultury  Ma ograniczoną 

znajomość aktualnie 
dyskutowanych kwestii z 
zakresu treści przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę z 

zakresu historii kultury oraz 
jej relacji do nauk 

szczegółowych o kulturze. 
Ma rozeznanie w aktualnie 
dyskutowanych problemach 
z zakresu historii kultury i 
innych nauk o kulturze .

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę z zakresu 
historii kultury, jej relacji do 

innych dyscyplin. Potrafi 
wykorzystać posiadaną wiedzę w 
trakcie zajęć oraz samodzielnie 
rozwiązuje zadane problemy z 

jednoczesnym ich uzasadnieniem 
oraz odniesieniem do  wymaganej 

literatury  przedmiotu.

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści 
zajęć; nie potrafi 
spisywać swoich 

obserwacji, nie umie 
tworzyć własnych 
narzędzi pracy ani 

posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć,  

rekonstruuje z grubsza treść 
tekstu źródłowego oraz 
dokonuje jego analizy. 

Student potrafi 
zaprezentować posiadaną 
wiedzę, a także w sposób 

poprawny z niej korzysta w 
sytuacji problemowej. Czyta 

ze zrozumieniem teksty 
dotyczące historii kultury, z 

pomocą prowadzącego 
rozwiązuje stawiane mu 

problemy.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy i syntezy posiadanej 
wiedzy (z odniesieniem do 

aktualnej literatury przedmiotu) 
oraz poprawnie, samodzielnie z 

nich korzysta w sytuacjach 
problemowych. 

Student rzadko 
uczestniczy w zajęciach, 
nie angażuje się w proces 
zdobywania wiedzy, nie 

wywiązuje się ze 
stawianych mu celów i 

zadań, nie uczestniczy w 
dyskusji na temat  

stawianych problemów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu  korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu. 

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

umiejętności. Chętnie 
angażuje się w dyskusje.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. 
W sposób wnikliwy korzysta z 

dostępnej literatury przedmiotu.



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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60
Lektura zaleconej literatury 25
Przygotowanie do zajęć oraz do egzaminu  25

SUMA GODZIN: 110

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.
3.
4. Literatura źródłowa wskazana przez osobę prowadzącą

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. G. Labuda, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008
2. H. Kiereś, Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007.
3. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2001; 

20 czerwca 2012 r.  dr Wojciech Daszkiewicz
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* 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.

F.Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935 ( i następne  wydania)
Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Warszawa 1975
W. Jaeger, Paidea. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, Warszawa 2001


	Arkusz1

