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Kierunek Kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Antropologia kultury

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

ECTS semestr zimowy - semestr letni 4
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni E

CEL PRZEDMIOTU
1.
2.
3. Konfrontacja chrześcijańskiego rozumienia świata z wynikiem badań antropologii kultury

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Znajomość głównych nurtów antropologii kultury
2. Znajomość naukowego statusu antropologii kultury
3. Umiejętność odróżniania tematyki antropologicznej w zakresie filozoficznym, empirycznym i kulturowym

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. Ma uporządkowaną wiedzę przedmiotową z zakresu głównych tematów antropologii kultury K_W06

2. K_W11

3. K_W21

W kategorii umiejętności

1. K_U04

2. K_U06

W kategorii kompetencji społecznych
1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

Przedstawienie najważniejszych tematów refleksji antropologiczno kulturowej
Zapoznanie się z etycznymi uwarunkowaniami badań antropologiczno kulturowych 

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji fenomenów mitycznych i religijnych, potrafi 
interpretować dzieła literackie i filmowe

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie różnych struktur i instytucji społecznych 
i kulturowych

Potrafi posługiwać się podstawową aparatura pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami 
badawczymi z zakresu antropologii kultury

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem stanowisk 
antropologicznych innych autorów, oraz formułowania wniosków



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny połączony z technikami aktywizacyjnymi (dyskusja, praca w grupach). Esej.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Egzamin ustny na koniec semestru
2. Jednorazowa praca pisemna o charakterze eseju

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

Wiedza

Koncepcja genezy 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; wyniki badań antropologii kultury a światopogląd chrześcijański: geneza religii archaicznych a geneza 

chrześcijaństwa, geneza moralności oraz kulturowych zakazów i nakazów.

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładu: Koncepcja 

genezy 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; wyniki 
badań antropologii kultury 

a światopogląd 
chrześcijański: geneza 
religii archaicznych a 

geneza chrześcijaństwa, 
geneza moralności oraz 
kulturowych zakazów i 

nakazów.

Student w 50 % potrafi 
odpowiedzieć na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładu: Koncepcja 

genezy 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; wyniki 
badań antropologii kultury 

a światopogląd 
chrześcijański: geneza 
religii archaicznych a 

geneza chrześcijaństwa, 
geneza moralności oraz 
kulturowych zakazów i 

nakazów.

Student w 75 % odpowiada na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładu: 
Koncepcja genezy 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; wyniki badań 
antropologii kultury a światopogląd 

chrześcijański: geneza religii 
archaicznych a geneza 

chrześcijaństwa, geneza moralności 
oraz kulturowych zakazów i 

nakazów. 

Student w 100 % 
odpowiada na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładu: Koncepcja 

genezy 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; wyniki 
badań antropologii kultury 

a światopogląd 
chrześcijański: geneza 
religii archaicznych a 

geneza chrześcijaństwa, 
geneza moralności oraz 
kulturowych zakazów i 

nakazów. 



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 30
zredagowanie pracy pisemnej 30
przygotowanie do egzaminu końcowego 30

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2009
2. J. G. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1962
3. M. Eliade, Sacrum a profanum, Warszawa 2008

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. R. Girard, Widziałem Szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002
2. R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1967
3.

Lublin 27. 06. 2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student, nawet z pomocą 
egzaminatora: nie potrafi 

przedstawić 
najważniejszych tematów 
refleksji antropologiczno 

kulturowej; nie ma 
świadomości ani etycznych 

uwarunkować badań 
antropologiczno 
kulturowych, ani 

konsekwencji dyskusji 
między wynikami badań 

antropologii kultury z 
światopoglądem 

chrześcijańskim; nie jest w 
stanie sformułować 

wypowiedź z zakresu 
antropologii kultury w 

postaci eseju.

Student z pomocą 
egzaminatora: potrafi 

przedstawić najważniejsze 
tematy refleksji 

antropologiczno kulturowej; 
analizować temat 

etycznych uwarunkować 
badań antropologiczno 

kulturowych oraz 
konfrontować wyniki badań 

antropologii kultury z 
światopoglądem 
chrześcijańskim.

Student potrafi: przedstawić 
najważniejsze tematy refleksji 
antropologiczno kulturowej; 
analizować temat etycznych 

uwarunkować badań 
antropologiczno kulturowych oraz 

konfrontować wyniki badań 
antropologii kultury z 

światopoglądem chrześcijańskim.

Student z łatwością potrafi: 
przedstawić najważniejsze 

tematy refleksji 
antropologiczno kulturowej; 

analizować temat 
etycznych uwarunkować 
badań antropologiczno 

kulturowych oraz 
konfrontować wyniki badań 

antropologii kultury z 
światopoglądem 
chrześcijańskim.

Student wykazuje się 
brakiem zaangażowania w 

studium, brakiem 
świadomości wagi pytania 
o człowieka, społeczność i 
religię w kontekście kultury.

Student wykazuje się 
przeciętnym 

zaangażowania w studium 
oraz świadomością wagi 

pytania o człowieka, 
społeczność i religię w 

kontekście kultury;  jest w 
stanie sformułować 

wypowiedź z zakresu 
antropologii kultury w 

postaci eseju.

Student wykazuje się znacznym 
zaangażowania w studium oraz 
przyzwoitą świadomością wagi 

pytania o człowieka, społeczność i 
religię w kontekście kultury;  jest w 

stanie dobrze sformułować 
wypowiedź z zakresu antropologii 

kultury w postaci eseju.

Student wykazuje się 
bardzo dużym 

zaangażowania w studium 
oraz znakomitą 

świadomością wagi pytania 
o człowieka, społeczność i 
religię w kontekście kultury; 

 jest w stanie bardzo 
dobrze sformułować 
wypowiedź z zakresu 
antropologii kultury w 

postaci eseju.

* 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.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006

ks. dr Piotr Pasterczyk
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