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Kierunek Kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Wstęp do antropologii kultury

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU
1. Zapoznanie się ze statusem naukowym antropologii kultury

2. Przedstawienie pola badań antropologii kultury w odniesieniu do antropologii filozoficznej oraz antropologii przyrodniczej

3. 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowa wiedza z zakresu literatury oraz kultury
2. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W01

2. K_W12

3. K_W23

W kategorii umiejętności

1. K_U01

W kategorii kompetencji społecznych

1. Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się w zakresie kulturowej wiedzy o człowieku K_K01

2. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych form przekazu medialnego K_K06

Wprowadzenie w główne nurty tradycyjnej refleksji antropoloczno kulturowej

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu antropologii kultury w relacji do 
różnych nauk, oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

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

Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych nauk o człowieku i o 
związkach tych nauk z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i 

społecznych

Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z zakresu 
antropologii kultury



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Egzamin ustny na koniec semestru

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

Wiedza

Analiza stosunku między antropologią przyrodniczą, antropologią filozoficzną i antropologią kultury. Odpowiedź na pytanie o istotę antropologii 
kultury z historycznego i systematycznego punktu widzenia. Przedstawienie najważniejszych stanowisk antropologiczno kulturowych: ewolucjonizm, 

dyfuzjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm, psychokulturalizm, konfiguracjonizm, ekologizm, kognitywizm.  

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładu: status naukowy 
antropologii kultury, jej 

stosunek do antropologii 
przyrodniczej i filozoficznej, 

analiza najważniejszych 
stanowisk antropologiczno 
kulturowych: ewolucjonizm, 

dyfuzjonizm, 
funkcjonalizm, 
strukturalizm, 

psychokulturalizm, 
konfiguracjonizm, 

ekologizm, kognitywizm.

Student w 50 % potrafi 
odpowiedzieć na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładu: status naukowy 
antropologii kultury, jej 

stosunek do antropologii 
przyrodniczej i filozoficznej, 

analiza najważniejszych 
stanowisk antropologiczno 
kulturowych: ewolucjonizm, 

dyfuzjonizm, 
funkcjonalizm, 
strukturalizm, 

psychokulturalizm, 
konfiguracjonizm, 

ekologizm, kognitywizm.

Student w 75 % odpowiada na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładu: 
status naukowy antropologii kultury, 

jej stosunek do antropologii 
przyrodniczej i filozoficznej, analiza 

najważniejszych stanowisk 
antropologiczno kulturowych: 
ewolucjonizm, dyfuzjonizm, 
funkcjonalizm, strukturalizm, 

psychokulturalizm, konfiguracjonizm, 
ekologizm, kognitywizm.

Student w 100 % 
odpowiada na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładu: status naukowy 
antropologii kultury, jej 

stosunek do antropologii 
przyrodniczej i filozoficznej, 

analiza najważniejszych 
stanowisk antropologiczno 
kulturowych: ewolucjonizm, 

dyfuzjonizm, 
funkcjonalizm, 
strukturalizm, 

psychokulturalizm, 
konfiguracjonizm, 

ekologizm, kognitywizm.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 15
przygotowanie egzaminu 15

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. E. Krawczyk, Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2.

3. A. Barnard, Antropologia, Warszawa 2008.

Lublin, 27.06.12
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student, nawet z pomocą 
egzaminatora, nie potrafi:   

sproblematyzować 
zagadnienia przedmiotu, 
celu i metody antropologii 
kultury; podjąć dyskusji na 
temat różnicy spojrzenia na 

człowieka z punktu 
widzenia nauk 

przyrodniczych i 
filozoficznych; nie jest w 

stanie zinterpretować 
założeń  poszczególnych 

kierunków teorii 
antropologii kultury.

Student z pomocą 
egzaminatora potrafi:   

sproblematyzować 
zagadnienia przedmiotu, 
celu i metody antropologii 
kultury; podjąć dyskusji na 
temat różnicy spojrzenia na 

człowieka z punktu 
widzenia nauk 

przyrodniczych i 
filozoficznych; nie jest w 

stanie zinterpretować 
założeń  poszczególnych 

kierunków teorii 
antropologii kultury.

Student potrafi:   sproblematyzować 
zagadnienia przedmiotu, celu i 

metody antropologii kultury; podjąć 
dyskusji na temat różnicy spojrzenia 
na człowieka z punktu widzenia nauk 

przyrodniczych i filozoficznych; nie 
jest w stanie zinterpretować założeń  

poszczególnych kierunków teorii 
antropologii kultury.

Student z łatwością potrafi: 
  sproblematyzować 

zagadnienia przedmiotu, 
celu i metody antropologii 
kultury; podjąć dyskusji na 
temat różnicy spojrzenia na 

człowieka z punktu 
widzenia nauk 

przyrodniczych i 
filozoficznych; nie jest w 

stanie zinterpretować 
założeń  poszczególnych 

kierunków teorii 
antropologii kultury.

Student wykazuje się 
brakiem zaangażowania w 

studium, brakiem 
świadomości wagi pytania 
o człowieka w kontekście 

kultury.

Student wykazuje się 
przeciętnym 

zaangażowania w studium 
oraz przeciętną 

świadomością wagi pytania 
o człowieka w kontekście 

kultury.

Student wykazuje się znacznym 
zaangażowania w studium oraz 
przyzwoitą świadomością wagi 

pytania o człowieka w kontekście 
kultury.

Student wykazuje wysokie 
zaangażowanie w studium 
oraz świetną świadomość 

wagi pytania o człowieka w 
kontekście kultury .

* 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. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, 

Warszawa 2007; E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2009.

ks. dr Piotr Pasterczyk
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