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Kierunek kulturoznawstwo

stopień drugi
studia stacjonarne

Społeczne aspekty kultury 

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

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

ECTS semestr zimowy 5 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU
1. uwrażliwienie studentów na społeczne aspekty i determinanty zjawisk kulturowych

2.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. znajomość podstaw socjologii i socjologii kultury
2. umiejętność samodzielnych poszukiwań naukowych
3. umiejętność uczenia się i samodzielnego studium na poziomie magisterskim

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie społecznych aspektów kultury K_W22

2. K_W18

3. K_W21

4. K_W20

W kategorii umiejętności

1. K_U12

zapoznanie studentów z wiedzą na temat  szeroko rozumianego życia społeczno-kulturowego, jego aspektów 
teoretycznych i empirycznych 

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie kultury,
zwłaszcza religii i sztuki.

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

Student sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi, w
ocenie faktów społecznych, kulturowych, religijnych i artystycznych.



W kategorii kompetencji społecznych

1.

2. K_K04

3. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
1. Wykład konwersatoryjny. 2. Prezentacje studenckie i dyskusje nad tymi prezentacjami.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. jedno pisemne kolokwium w połowie semestru 50%
2. do połowy semestru oddana praca zaliczeniowa/prezentacja 40%
3. obecność i aktywność na zajęciach 10%

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób. KK_K01

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 
Łączy postawę miłości i szacunku dla każdego człowieka z troską o prawdę i moralny wymiar 

kultury, a zwłaszcza sztuki i religii.
Student ma świadomość odpowiedzialności za katolicką tradycję narodu, ojczyzny, Europy. 

Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego narodu, ojczyzny, a także regionu i Europy.

Kultura a natura. Kultura a cywilizacja. Teorie zróżnicowania klasowego i stratyfikacji społecznej, a także zróżnicowania etnicznego i narodowego 
oraz ich uwarunkowania kulturowe.  Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturowe. Rodzaje i mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. 
Kultura społeczna. Procesy nabywania kultury. Instytucje tworzenia i upowszechniania kultury, ich funkcje i reguły działania. Uczestnictwo w kulturze. 

Różnorodność kultur.  Dynamika kultury i życia społeczno-kulturowego. Osobowość a czynniki społeczno-kulturowe. Grupa społeczna - naród jako 
czynnik kulturotwórczy. Tożsamość kulturowa. Rodzina grupą kulturotwórczą. Kultura a komunikowanie. Przemiany współczesnej kultury polskiej. 

Prawo autorskie i prawa pokrewne.



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

Wiedza

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładu: Kultura a natura. 
Kultura a cywilizacja. 
Teorie zróżnicowania 

klasowego i stratyfikacji 
społecznej, a także 

zróżnicowania etnicznego i 
narodowego oraz ich 

uwarunkowania kulturowe.  
Zróżnicowanie społeczne a 
zróżnicowanie kulturowe. 

Rodzaje i mechanizmy 
wpływu kultury na życie 

społeczne. Kultura 
społeczna. Procesy 
nabywania kultury. 

Instytucje tworzenia i 
upowszechniania kultury, 

ich funkcje i reguły 
działania. Uczestnictwo w 
kulturze. Różnorodność 

kultur.  Dynamika kultury i 
życia społeczno-

kulturowego. Osobowość a 
czynniki społeczno-
kulturowe. Grupa 

społeczna - naród jako 
czynnik kulturotwórczy. 
Tożsamość kulturowa. 

Rodzina grupą 
kulturotwórczą. Kultura a 

komunikowanie. Przemiany 
współczesnej kultury 

polskiej. Prawo autorskie i 
prawa pokrewne. Student 

nie przygotował 
syntaktycznie i 

semantycznie sensownej 
prezentacji na jeden z 

zaproponowanych 
tematów. Student nie 

angażował się w dyskusje 
i/lub opuścił ponad 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 50 % 
na pytania wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładu: Kultura a natura. 
Kultura a cywilizacja. 
Teorie zróżnicowania 

klasowego i stratyfikacji 
społecznej, a także 

zróżnicowania etnicznego i 
narodowego oraz ich 

uwarunkowania kulturowe.  
Zróżnicowanie społeczne a 
zróżnicowanie kulturowe. 

Rodzaje i mechanizmy 
wpływu kultury na życie 

społeczne. Kultura 
społeczna. Procesy 
nabywania kultury. 

Instytucje tworzenia i 
upowszechniania kultury, 

ich funkcje i reguły 
działania. Uczestnictwo w 
kulturze. Różnorodność 

kultur.  Dynamika kultury i 
życia społeczno-

kulturowego. Osobowość a 
czynniki społeczno-
kulturowe. Grupa 

społeczna - naród jako 
czynnik kulturotwórczy. 
Tożsamość kulturowa. 

Rodzina grupą 
kulturotwórczą. Kultura a 

komunikowanie. Przemiany 
współczesnej kultury 

polskiej. Prawo autorskie i 
prawa pokrewne. Student  
przygotował syntaktycznie i 

semantycznie sensową 
prezentację na jeden z 

zaproponowanych 
tematów:  Student 

angażował się w dyskusje i 
opuścił nie więcej niż 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 75 % na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładu: 
Kultura a natura. Kultura a 

cywilizacja. Teorie zróżnicowania 
klasowego i stratyfikacji społecznej, 
a także zróżnicowania etnicznego i 

narodowego oraz ich 
uwarunkowania kulturowe.  
Zróżnicowanie społeczne a 

zróżnicowanie kulturowe. Rodzaje i 
mechanizmy wpływu kultury na życie 

społeczne. Kultura społeczna. 
Procesy nabywania kultury. 

Instytucje tworzenia i 
upowszechniania kultury, ich funkcje 

i reguły działania. Uczestnictwo w 
kulturze. Różnorodność kultur.  

Dynamika kultury i życia społeczno-
kulturowego. Osobowość a czynniki 

społeczno-kulturowe. Grupa 
społeczna - naród jako czynnik 

kulturotwórczy. Tożsamość 
kulturowa. Rodzina grupą 
kulturotwórczą. Kultura a 

komunikowanie. Przemiany 
współczesnej kultury polskiej. Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Student 

 przygotował syntaktycznie i 
semantycznie sensową prezentację 
wzbogacającą wiedzę uczestników  

na jeden z zaproponowanych 
tematów. 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 
wykładu: Kultura a natura. 

Kultura a cywilizacja. 
Teorie zróżnicowania 

klasowego i stratyfikacji 
społecznej, a także 

zróżnicowania etnicznego i 
narodowego oraz ich 

uwarunkowania kulturowe.  
Zróżnicowanie społeczne a 
zróżnicowanie kulturowe. 

Rodzaje i mechanizmy 
wpływu kultury na życie 

społeczne. Kultura 
społeczna. Procesy 
nabywania kultury. 

Instytucje tworzenia i 
upowszechniania kultury, 

ich funkcje i reguły 
działania. Uczestnictwo w 
kulturze. Różnorodność 

kultur.  Dynamika kultury i 
życia społeczno-

kulturowego. Osobowość a 
czynniki społeczno-
kulturowe. Grupa 

społeczna - naród jako 
czynnik kulturotwórczy. 
Tożsamość kulturowa. 

Rodzina grupą 
kulturotwórczą. Kultura a 

komunikowanie. Przemiany 
współczesnej kultury 

polskiej. Prawo autorskie i 
prawa pokrewne. Student  
przygotował syntaktycznie i 

semantycznie sensową 
prezentację, w sposób 
istotny wzbogacającą 

wiedzę uczestników na 
jeden z zaproponowanych 

tematów:  Student 
angażował się w dyskusje, 

wypowiadając się 
sensownie, krytycznie i 

konstruktywnie, i opuścił 
nie więcej niż 2 godziny 

dydaktyczne (1 spotkanie). 



Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie potrafii 
posługiwać się systemami 
normatywnymi, zwłaszcza 

moralnymi, w
ocenie faktów 

społecznych, kulturowych, 
religijnych i artystycznych. 

Student w zadowalajacym 
stopniu posługuje się 

systemami normatywnymi, 
zwłaszcza moralnymi, w 

ocenie faktów 
społecznych, kulturowych, 
religijnych i artystycznych. 

Student sprawnie posługuje się 
systemami normatywnymi, 
zwłaszcza moralnymi, w ocenie 
faktów społecznych, kulturowych, 
religijnych i artystycznych.

Student bardzo sprawnie 
posługuje się systemami 

normatywnymi, zwłaszcza 
moralnymi, w ocenie 
faktów społecznych, 

kulturowych, religijnych i 
artystycznych. 

Student nie rozumie 
potrzeby uczenia się przez 

całe życie. Nie potrafi 
inspirować i

organizować proces 
uczenia się innych osób.  
Student nie prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga 

dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu. 

nie łączy postawy miłości i 
szacunku dla każdego 
człowieka z troską o 

prawdę i moralny wymiar 
kultury, a zwłaszcza sztuki i 

religii; nie wykazuje się 
świadomością 

odpowiedzialności za 
katolicką tradycję narodu, 

ojczyzny, Europy. 

Student rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe 

życie. Potrafi inspirować i
organizować proces 

uczenia się innych osób.  
Student prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu; 
wystarczająco łączy 

postawę miłości i szacunku 
dla każdego człowieka z 

troską o prawdę i moralny 
wymiar kultury, a 

zwłaszcza sztuki i religii; 
ma w stopniu przeciętnym 

świadomość 
odpowiedzialności za 

katolicką tradycję narodu, 
ojczyzny, Europy. 

Student prawidłowo rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe 
życie. Potrafi dobrze inspirować i
organizować proces uczenia się 

innych osób. Student prawidłowo i 
trafnie identyfikuje i rozstrzyga 

dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu; dobrze łączy postawę 
miłości i szacunku dla każdego 
człowieka z troską o prawdę i 

moralny wymiar kultury, a zwłaszcza 
sztuki i religii;  ma wysoki poziom 

świadomości odpowiedzialności za 
katolicką tradycję narodu, ojczyzny, 

Europy. 

Student bardzo dobrze 
rozumie potrzebę uczenia 

się przez całe życie. Z 
dużym zaangażowaniem 

potrafi inspirować i
organizować proces 

uczenia się innych osób.  
Student prawidłowo i 
trafnie identyfikuje i 
rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem 
zawodu; bardzo dobrze 
łączy postawę miłości i 
szacunku dla każdego 
człowieka z troską o 

prawdę i moralny wymiar 
kultury, a zwłaszcza sztuki i 

religii; ma bardzo wysoki 
poziom świadomości 
odpowiedzialności za 

katolicką tradycję narodu, 
ojczyzny, Europy. 



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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 50
napisanie pracy zaliczeniowej/przygotowanie prezentacji multimedialnej 30
przygotowanie do kolokwium 30

SUMA GODZIN: 140

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 5
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.
3.
4.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.

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.

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2010.
Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Anthony Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Marian Filipiak, Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Kwaśniewicz Władysław (red.), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
Antonina Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 2006.

Ewa Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2008

Lublin, dn. 14.06.2012 r. dr Małgorzata Gruchoła
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