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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Nauka popularna we współczesnej kulturze

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

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

CEL PRZEDMIOTU
1. Przedstawienie charakterystyki nauki popularnej jako elementu kultury i cywilizacji naukowo-technicznej
2. Prezentacja czynników determinujących naturę nauki popularnej 
3 Przedstawienie środków, metod, instytucji zajmujących się nauką popularną.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa wiedza na temat ogólnej metodologii nauk
2. Podstawowa wiedza na temat historii filozofii
.3 Umiejętność analizowania tekstów naukowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. student potrafi omówić relacje łączące naukę popularną z różnymi dziedzinami kultury K_W12

2. K_W13

3 K_W13

W kategorii umiejętności

1. K_U06

2. K_U06
3 student potrafi wskazać na niewłaściwe formy wykorzystywania nauki popularnej K_U05

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

student potrafi opisać czynniki determinujące naturę nauki popularnej: środki formalne, typy 
kultur naukowych

student potrafi omówić różnicę pomiędzy Nauką popularną i innymi typami wiedzy (filozofia, 
nauka, ideologia, światopogląd) 

student potrafi analizować podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi typami wiedzy a nauką 
popularną

student potraii rekonstruować założenia pozanaukowe nauki popularnej



W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
wykład: wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. egzamin ustny - 100%

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

Wiedza

Umiejętności

student potrafi podjąć dyskusję  i wyrażać sądy na temat wartości poznawczej nauki 
popularnej

student okazuje otwartość na różne kultury "naukowe": humanistyczną, przyrodniczą, 
techniczną

 Kontekstowa charakterystyka nauki popularnej w odniesieniu do różnych obszarów kultury[dalej: NP]: NP a nauka, NP a inne typy wiedzy, NP a 
światopogląd, NP a religia; wpływ NP na kulturę masową; NP jako „trzecia kultura” pośredniczącą pomiędzy kulturą humanistyczną i przyrodniczą; 
charakterystyka współczesnych ruchów kulturowych i religijnych odwołujących  się do NP; propaganda naukowa  i ideologizacja nauki w kontekście 

wybranych przykładów NP; typowe metody popularyzacji nauki i ich ograniczenia.

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na 

temat natury NP., jej relacji 
do innych dziedzin kultury, 
innych typów wiedzy. Nie 

zna aktualnej literatury 
przedmiotu

Student posiada ogólną 
wiedzę temat natury NP., 

jej relacji do innych 
dziedzin kultury, innych 

typów wiedzy. Ma 
ograniczoną wiedzę na 

temat aktualnych 
problemów związanych z 

NP.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę na temat natury NP, jej 

relacji do innych dziedzin kultury, 
innych typów wiedzy. Ma 

podstawowe rozeznanie we 
współczesnej literaturze przedmiotu

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzę na 
temat natury NP., jej relacji 
do innych dziedzin kultury, 

innych typów wiedzy. 
Wiedza ta jest także 

ugruntowana we 
współczesnej literaturze 

przedmiotu 

student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 
treści wykładu. Nie potrafi 

samodzielnie tworzyć 
własnych narzędzi pracy i 

posługiwać się nimi.

student w sposób 
minimalny rozumie treści 

wykładu. Czyta ze 
zrozumieniem teksty 
niezaawansowane 

teoretycznie. 

student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę, a także w sposób 
poprawny z niej korzystać. Czyta ze 

zrozumieniem teksty naukowe  

student  ma opanowane 
narzędzia do analizy  i 

syntezy posiadanej wiedzy. 
W sytuacjach 

problemowych potrafi 
samodzielnie z niej 

korzystać.



Kompetencje społeczne

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Lektura zalecanego piśmiennictwa 10
Przygotowanie się do egzaminu ustnego 10

SUMA GODZIN: 50

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.
3

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. J. Życiński, Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska, Poznań 1990
2. Nauka a kultura masowa, red. M. Heller, J. Mączka i inni, Kraków – Tarnów 2009.
3

Dąbrowica 25.07.2012 Zbigniew Wróblewski

student nie angażuje się w 
proces zdobywania wiedzy, 

nie korzysta z zalecanej 
literatury podstawowej.   

student biernie  
uczestniczy w zajęciach, w 
niewielkim stopniu bierze 
udziału w dyskusjach, w 
minimalnym zakresie   
korzysta z dostępnej 

literatury

student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, zachęcony pogłębia i 

doskonali posiadaną wiedzę, 
angażuję się w dyskusje

student aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, z 
własnej inicjatywy pogłębia 

i doskonali posiadaną 
wiedzę.

* 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.

H-D Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody, Kraków 2005,
J. Brockman, Trzecia kultura, Warszawa 1996,

C.P. Snow, Dwie kultury, Warszawa 1999

J. Horgan, Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Warszawa 1999
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