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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

Organizacja kultury

Forma zajęć: wykład z ćwiczeniami
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30+30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 5
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni wykład - E + ćwiczenia - Z

CEL PRZEDMIOTU
1. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji kulturalnych i formami organizacyjnymi kultury.

2.

3. Zapoznanie studentów z przepisami prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Umiejętność krytycznego myślenia
2. Umiejętność analizowania tekstów naukowych
3. Ogólna wiedza socjologiczna
4. Umiejętność uczenia się i samodzielnego studium na poziomie licencjackim

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W26

2. K_W28

3. K_W33

W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U04

Zapoznanie studentów  z zasadami ekonomicznymi i prawnymi organizacji, zarządzania i finansowania współczesnych 
instytucji kultury.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej.

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym.

Student ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych oraz moralnych 
rządzących instytucjami kultury.

Student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z
zakresu nauk o kulturze.

Student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz
paradygmatami badawczymi z zakresu organizacji kultury w typowych

sytuacjach profesjonalnych.



3. K_U06

4. K_U11

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K02

2. K_K03

3. Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Wykład: egzamin ustny na koniec semestru - 100%

2.

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

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi, w ocenie 
faktów kulturowych.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza 
animatora kultury.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania.

Zasady organizacji kultury w Polsce i krajach UE.  Relacje międzykulturowe w krajach UE. Podstawy prawne działalności  kulturalnej w Polsce. 
Prawo autorskie i prawa pokrewne - aspekty podstawowe (ochrona własności intelektualnej). Polityka kulturalna państwa i samorządu. Kultura w 
Polsce-analiza SWOT. Formy organizacyjne działalności kulturalnej: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy 

kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badan i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Instytucje medialne i kinematograficzne w 
Polsce. Ekonomiczne aspekty działalności kulturalnej. Źródła finansowania działalności w sferze kultury – fundrising w kulturze. Programy 

pomocowe w sferze kultury i finansowanie kultury w UE: wypełnianie wniosków – zajęcia praktyczne. Organizacja i zarządzanie placówką kultury. 
Diagnozowanie potrzeb kulturalnych społeczności  lokalnej. Organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych. kulturalnych. Impresariat 

artystyczny. Reklama, marketing i public relations w kulturze. Sponsoring. Zamówienia publiczne. Ochrona dóbr kultury przed szczególnymi 
zagrożeniami. 

Wykład: wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do sieci internet oraz rzutnika 
multimedialnego.

Ćwiczenia: praca z tekstem, metoda problemowa, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych, metody warsztatowe, praca w 
grupie, dyskusja na temat prezentacji przygotowanych przez studentów

Ćwiczenia: kolokwium pod koniec semestru -50%, aktywność i obecność na zajęciach - 20%, prezentacja multimedialna 
nt działalności w sferze kultury - 15%, wniosek o dofinansowanie działalności w sferze kultury - 15%



Wiedza

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładów. Student nie 

przygotował syntaktycznie i 
semantycznie sensownej 

prezentacji na temat 
działalności w sferze 
kultury. Student nie 

opracował wniosku na 
dofinansowanie działań w 
sferze kultury. Student nie 
angażował się w dyskusje 

i/lub opuścił ponad 6 
godzin dydaktycznych (3 

spotkania).

Student odpowiada w 50 % 
na pytania wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładów. Student  
przygotował syntaktycznie i 

semantycznie sensową 
prezentację na temat 
działalności w sferze 

kultury. Student opracował 
wniosek na 

dofinansowanie działań w 
sferze kultury.  Student 

angażował się w dyskusje i 
opuścił nie więcej niż 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 75 % na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładów. 
Student  przygotował syntaktycznie i 
semantycznie sensową prezentację 

wzbogacającą wiedzę uczestników w 
zakresie działalności w sferze 

kultury. Student opracował wniosek 
na dofinansowanie działań w sferze 
kultury.  Student angażował się w 

dyskusje sensownie się 
wypowiadając i opuścił nie więcej niż 
4 godziny dydaktyczne (2 spotkania). 

  

Student odpowiada w 100 
% na pytania wymagające 

zrelacjonowania treści 
wykładów. Student  

przygotował syntaktycznie i 
semantycznie sensową 
prezentację, w sposób 
istotny wzbogacającą 
wiedzę uczestników w 
zakresie w zakresie 
działalności w sferze 

kultury. Student bardzo 
dobrze opracował wniosek 

na dofinansowanie 
innowacyjnych działań w 
sferze kultury. Student 

angażował się w dyskusje, 
wypowiadając się 

sensownie, krytycznie i 
konstruktywnie, i opuścił 
nie więcej niż 2 godziny 

dydaktyczne (1 spotkanie). 



Umiejętności

Student nie potrafi 
pozyskiwać, analizować, 

porządkować i 
wykorzystywać informacje 
z zakresu nauk o kulturze; 
nie potrafi posługiwać się 
podstawową aparaturą 
pojęciową i teoretyczną 

oraz paradygmatami 
badawczymi z zakresu 
organizacji kultury w 

typowych
sytuacjach 

profesjonalnych.  Student 
nie posiada umiejętności 

merytorycznego 
argumentowania, z 

wykorzystaniem
poglądów innych autorów 

oraz formułowania 
wniosków. Student nie 

prawidłowo posługuje się 
systemami normatywnymi, 
zwłaszcza moralnymi, w 

ocenie faktów kulturowych. 

Student nie bez trudności 
potrafi pozyskiwać, 

analizować, porządkować i 
wykorzystywać informacje 
z zakresu nauk o kulturze; 
nie bez trudności potrafi 

posługiwać się 
podstawową aparaturą 
pojęciową i teoretyczną 

oraz
paradygmatami 

badawczymi z zakresu 
organizacji kultury w 

typowych
sytuacjach 

profesjonalnych. Student 
posiada umiejętność 

merytorycznego 
argumentowania, z 

wykorzystaniem
poglądów innych autorów 

oraz formułowania 
wniosków. Student 

prawidłowo posługuje się 
systemami normatywnymi, 
zwłaszcza moralnymi, w 

ocenie faktów kulturowych. 

Student potrafi pozyskiwać, 
analizować, porządkować i 
wykorzystywać informacje z

zakresu nauk o kulturze; potrafi 
posługiwać się podstawową 

aparaturą pojęciową i teoretyczną 
oraz paradygmatami badawczymi z 

zakresu organizacji kultury w 
typowych sytuacjach 

profesjonalnych. Student posiada 
odpowiednią umiejętność 

merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem

poglądów innych autorów oraz 
formułowania wniosków. Student 

prawidłowo posługuje się systemami 
normatywnymi, zwłaszcza 

moralnymi, w ocenie faktów 
kulturowych.

Student z łatwością potrafi 
pozyskiwać, analizować, 

porządkować i 
wykorzystywać informacje 

z
zakresu nauk o kulturze; z 

łatwością posługuje się 
podstawową aparaturą 
pojęciową i teoretyczną 

oraz
paradygmatami 

badawczymi z zakresu 
organizacji kultury w 

typowych
sytuacjach 

profesjonalnych. Student 
posiada bardzo 

rozbudowaną umiejętność 
merytorycznego 

argumentowania, z 
wykorzystaniem

poglądów innych autorów 
oraz formułowania 

wniosków. Student z 
łatwością i prawidłowo 

posługuje się systemami 
normatywnymi, zwłaszcza 

moralnymi, w ocenie 
faktów kulturowych.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do zajęć oraz egzaminu 60
przygotowanie prezentacji multimedialnej 15
opracowanie wniosku o dofinansowanie działalności w sferze kultury 10

SUMA GODZIN: 145

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 5

Student nie potrafi 
współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej 

różne role, zwłaszcza 
animatora kultury. Student 

nie potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 

realizacji określonego 
przez siebie lub innych 
zadania. Student  nie 
uczestniczy w życiu 

kulturalnym, korzystając z 
różnych mediów i różnych 

jego form.

Student nie bez trudności 
potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne 
role, zwłaszcza animatora 
kultury. Student nie bez 

trudności potrafi 
odpowiednio określić 

priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie 

lub innych zadania. 
Student uczestniczy w 

życiu kulturalnym, 
korzystając z różnych 
mediów i różnych jego 

form.

Student potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role, zwłaszcza animatora 
kultury. Student potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych 

zadania. Student aktywnie 
uczestniczy w życiu kulturalnym, 
korzystając z różnych mediów i 

różnych jego form.

Student z łatwością potrafi 
współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej 

różne role, zwłaszcza 
animatora kultury. Student 

z łatwością potrafi 
odpowiednio określić 

priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie 

lub innych zadania. 
Student chętnie i aktywnie 

uczestniczy w życiu 
kulturalnym, korzystając z 
różnych mediów i różnych 

jego form.

* 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.
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BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.
2. Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Kraków 1998.
3.

4.

Lublin, 19.06.2012r.
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001, Nr 13, poz. 
123 z późn. zm.) .

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz .U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. 
zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 1987 r., Nr 22, poz. 127 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji, (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zm).
Burnecka M., Próchniak R. [red.], Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - tom 1, Warszawa 2007.
Niemczyk A., Marketing w sferze kultury, Kraków 2007.
Grzegorczyk A. M., Sponsoring kultury, Warszawa 2003.
 Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2002.
Jedleńska B. (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: geneza i aktualny status, 
problemy kształcenia i nowe perspektywy, Warszawa 2006.
Waluch K., Finansowanie kultury w programach i funduszach Unii Europejskiej, Płock 2007.

Domański T. (red.), Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, Warszawa 2008.

Kujawska-Krakowiak J., Podczasza A., Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, Warszawa 2007. 
Hagoort G., Przedsiębiorczość w kulturze – wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  1995.

Dr Małgorzata Gruchoła


	Arkusz1

