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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Metodologia badań kulturoznawczych

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

ECTS semestr zimowy 8 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E+Z semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU
1. przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących natury kulturoznawstwa jako dziedziny humanistyki

2. charakterystyka przedmiotu, problematyki i celów kulturoznawstwa

3. charakterystyka metod badań kulturoznawczych oraz statusu poznawczego uzyskiwanych dzięki nim wyników

4.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.  wiedza z zakresu logiki ogólnej
2. umiejętność analizowania tekstów naukowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1.

2. student zna i rozumie naturę i specyfikę przedmiotów badanych przez kulturoznawstwo

3.

uzyskanie przez studentów znajomości metod badań nad kulturą, ich zalet i ograniczeń, a także umiejętności 
samodzielnego ich stosowania. 

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student zna i rozumie metodologiczną specyfikę badań nad kulturą w porównaniu z 
badaniami z zakresu innych nauk

K_W01, K_W13, K_W02, 
K_W03, K_W04,K_W05, 

K_W06, K_W07
K_W01, K_W13, K_W02, 
K_W03, K_W04,K_W05, 

K_W06, K_W07

student jest świadomy różnorodności celów badawczych, jakie może stawiać sobie 
kulturoznawstwo i umieć je odróżniać

K_W01, K_W13, K_W02, 
K_W03, K_W04,K_W05, 

K_W06, K_W07



4. student zna główne metody badań kulturoznawczych i rozumie ich specyfikę

5.

W kategorii umiejętności

1. K_U01, K_U04

2. K_U01, K_U02, K_U03, K_U04

3. student umie dobrać metodę badań do ich przedmiotu

4. student umie stosować elementarne metody badawcze nauk o kulturze

5.

W kategorii kompetencji społecznych
1. student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań K_K01
2. student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję K_K01

3. K_K01

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

2. ćwiczenia: 3 kolokwia z przerobionego materiału - 75 %; obecność i aktywność na zajęciach - 25%

K_W01, K_W13, K_W02, 
K_W03, K_W04,K_W05, 

K_W06, K_W07

student wie, jakie wyniki można uzyskać stosując poszczególne metody badań i ma 
świadomość ich poznawczego statusu 

K_W01, K_W13, K_W02, 
K_W03, K_W04,K_W05, 

K_W06, K_W07

student potrafi umiejscowić kulturoznawstwo wśród innych nauk i dostrzec jego 
specyfikę

student potrafi wyznaczyć przedmiot badań, stawiając problem badawczy i ustalając cel 
badań

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06 

student umie dostrzec zalety i ograniczenia stosowanych metod i uzyskiwanych dzięki 
nim wyników

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06

student dostrzega potrzebę dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy i 
umiejętności

Metodologia nauk i jej problematyka. Pojęcie nauki. Status metodologiczny i instytucjonalno-społeczny kulturoznawstwa. Geneza kulturoznawstwa. 
Przedmiot i cele kulturoznawstwa. Język kulturoznawstwa. Metody stosowane w badaniach kulturoznawczych. Metoda historyczna. Metoda 

interpretacji i rozumienia. Metoda statystyczna. Metoda badań terenowych.

Wykład: wykład konwencjonalny, konspekt w formie elektronicznej oraz wydruku jako pomoc dydaktyczna. Ćwiczenia: metody warsztatowe, metody 
problemowe, praca z tekstem (analiza tekstu), praca w grupie

Wykład: Egzamin: pierwsza część pisemna (75 %), druga ustna, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu pisemnego 
(25%)



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 nt. 
natury kulturoznawstwa 

jako dziedziny humanistyki, 
jego przedmiotu, 

problematyki, celów i 
metod badawczych oraz 

statusu poznawczego 
uzyskiwanych wyników. 

Nie zna aktualnej literatury 
przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę nt. natury 

kulturoznawstwa jako 
dziedziny humanistyki, jego 
przedmiotu, problematyki, 
celów i metod badawczych 
oraz statusu poznawczego 
uzyskiwanych wyników. Ma 

ograniczoną znajomość 
aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę nt. 

natury kulturoznawstwa jako 
dziedziny humanistyki, jego 
przedmiotu, problematyki, 

celów i metod badawczych oraz 
statusu poznawczego 

uzyskiwanych wyników. Ma 
rozeznanie w aktualnie 

dyskutowanych problemach z 
zakresu semiotyki logicznej i 

metodologii nauk.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. natury 
kulturoznawstwa jako dziedziny 
humanistyki, jego przedmiotu, 
problematyki, celów i metod 

badawczych oraz statusu 
poznawczego uzyskiwanych 
wyników. Potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę w trakcie zajęć 
oraz samodzielnie rozwiązuje 

zadane problemy z 
jednoczesnym uzasadnieniem 

wyboru ich rozwiązań oraz 
odniesieniem do dostępnej 

literatury przedmiotu.

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści zajęć; 
nie potrafi tworzyć 

własnych narzędzi pracy 
ani posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć. Z 
pomocą prowadzącego 

rekonstruuje 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 naukowe, 

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 nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań, nie angażuje się w 

dyskusje stawianych 
problemów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego 

postawa jest bierna, 
pozbawiona kreatywności i 
zaangażowania. W małym 

stopniu angażuje się w 
dyskusje i 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
Przygotowanie się do zajęć 45
Przygotowanie się do egzaminu 90
Lektura zadanych tekstów 45

SUMA GODZIN: 240

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 8
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.

2. Bronk A., Interpretacja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, 387-389.
3. Burzyńska A., M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
4. Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 4, Lublin: TN KUL 1992.
5. Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.

2.

3. Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, „Nauka” 2009 nr 1, 47-66.
4. Bronk A., Humanistyka polska po Maksie Weberze, „Nauka” 2010 nr 3, 1-6.
5. Burzyńska A., M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.
6.
7. Malinowski Grzegorz, Logika ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
8.
9. Kmita J. (red.), Studia z teorii kultury i metodologii badań nad kulturą, Poznań 1982.
10.  Kmita J., Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2007.
11.
12.  Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, 1986.
13. Pelc J. (red.), Język współczesnej humanistyki, Warszawa 2000
14.
15.
16.  Sójka Jacek, Kulturoznawstwo – od znawstwa do dyscypliny naukowej, „Nauka” 2005 nr 4, 97-116.

17.

Lublin, 20 czerwca 2012 r. dr Monika Walczak
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.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. pol. A. Sadza, Kraków 2005.
Bronk A., Nauki humanistyczne i kultura logiczno-metodologiczna, „Edukacja Humanistyczna” WSH 2004 nr 1-2, Szczecin 

2005, 18-26.

Hammersley M., P. Atkinson, Metody badań terenowych, tłum. pol. S. Dymczyk, Poznań 2000

 Kempny M., E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003.

 Pankowicz A., J. Rokicki, P. Plichta (red.), Tożsamość kulturoznawstwa, Kraków 2008.

Trzęsicki K., Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009.
Silvermann D., Interpretacja danych jakościowych, tłum. pol. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa 2007.

Walczak M., Między dyscypliną a badaniami interdyscyplinarnymi: uwagi o metodologicznym statusie kulturoznawstwa, 
„Roczniki Kulturoznawcze” 1:2010, 7-41.
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