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Kierunek kulturoznawstwo
stopień drugi  

studia stacjonarne

Teoria kultury  
Forma zajęć: seminarium 

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 (I rok),30(II rok) semestr letni 30 (I rok), 30 ( II rok)

ECTS semestr zimowy 5(I rok); 5 (II rok); semestr letni

Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy semestr letni

CEL PRZEDMIOTU
1. omówienie wybranych zagadnień z teorii kultury.  
2. przygotowanie do formułowania własnych sądów interpretacyjnych i wartościujących w odniesieniu do kultury
3. kompleksowa pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa wiedza z zakresu teorii kultury, historii filozofii i historii literatury
2. umiejętność krytycznego myślenia i formułowania sądów w oparciu o dostępne dane  
3. zdolność do analizowania tekstów naukowych oraz interpretacji dzieł sztuki 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W07, K_W12

2. K_W18

3. K_W19 

4. K_W20  

5. student zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania kultury. K_W15
W kategorii umiejętności

1. K_U03

6 (I rok) 6 (II rok); 20 praca 
magisterska i przygotowanie do 

egzaminu dyplomowego.

Zbo Zbo

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student ma uporządkowaną, pogłębioną  wiedzę obejmującą terminy i metodologie z 
zakresu teorii kultury    
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 wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i 
historycznej zmienności jego znaczeń. 
student  ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnym. 

student potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 
zakresie kulturoznawstwa kierując się nie tylko wskazówkami promotora, ale też 
podejmując działania autonomiczne, zmierzające do rozwoju swych kwalifikacji 
naukowych i zawodowych.



2. K_U08 

3. K_U09, K_U10 

4. K_U11 

5. K_U07

6. K_U12

W kategorii kompetencji społecznych
1. student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i poznawania dorobku kulturowego K_K01

2. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Prezentacje studenckie, dyskusje na tematy dotyczące przeczytanych tekstów, wykłady konwersatoryjne.   

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Seminarium :

1. obecność i aktywność na zajęciach - 10%
2. cykliczne referaty dotyczące problematyki pracy magisterskiej  - 10%
3. przygotowanie pracy magisterskiej - 80%

student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych,ze specjalistami w zakresie nauk o kulturze, a także  niespecjalistami, 
w języku polskim i obcym,  a także  popularyzować wiedzę o kulturze i jej instytucjach.

student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i  wystąpień 
ustnych w języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień kulturoznawczych.
student samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na polski trudny tekst 
kulturoznawczy i z języka polskiego na wybrany język obcy średnio trudny tekst 
kulturoznawczy.
student umie formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy 
kulturoznawczej oraz doświadczenia,  a także umie prezentować krytyczne opracowania 
w różnych formach i mediach.  
student sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi, w 
ocenie faktów kulturowych i artystycznych. 

student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi 
zjawiskami w sztuce.

1.Kulturowe osadzenie badań literackich. 2. Problemy z pogranicza wiedzy o literaturze i wiedzy o kulturze. 3. Teksty literackie jako specyficzne formy 
komunikacji kulturowej.4. Świadomość kulturowa zawarta w tekstach literackich i jej naukowa rekonstrukcja. 5.Tematy związane z pracami 
dyplomowymi seminarzystów. 



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 z 

dziedziny  terminologicznej 
z teorii kultury,  nie zna 

aktualnej literatury 
przedmiotu, nie 

przygotował pracy 
magisterskiej  na koniec 

ostatniego semestru.

Student posiada ogólną 
wiedzę z teorii kultury i 
kontekstu kulturowego 

omawianych tekstów  Ma 
ograniczoną znajomość 

aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu. Złożył pracę 
magisterską, która świadczy 

o podstawowych 
umiejętnościach z zakresu 

teorii kultury.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę z 
zakresu teorii kultury . Ma 

rozeznanie w aktualnie 
dyskutowanych problemach z 

zakresu teorii kultury i 
dziedzin pokrewnych, złożył 

pracę magisterską 
świadczącą o dobrym 

przygotowaniu 
merytorycznym.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę z zakresu 

teorii kultury i dziedzin pokrewnych. 
Potrafi wykorzystać posiadaną 

wiedzę w trakcie zajęć oraz 
samodzielnie rozwiązuje zadane 

problemy z jednoczesnym ich 
uzasadnieniem, zna dobrze 

wymaganą literaturę  przedmiotu. 
Złożył bardzo dobrą pracę 

magisterską.

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści zajęć; 
nie umie  formułować 

swoich obserwacji w formie 
ustnej bądź pisemnej, nie 

potrafi ani wytworzyć 
własnych narzędzi pracy 
oraz posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć,  

rekonstruuje z grubsza treść 
tekstu źródłowego oraz 
dokonuje jego analizy.  

Złożył pracę licencjacką, 
która świadczy o 
podstawowych 

umiejętnościach z zakresu 
teorii kultury.

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 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  zadań, nie 
angażuje się w dyskusje na 

temat stawianych 
problemów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu angażuje się w 

dyskusje i niewiele 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 120
Zbieranie materiałów, studium tekstów źródłowych i literatury przedmiotu 540
napisanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego  600

SUMA GODZIN: 1260

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 42
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.

3.

4. Literatura źródłowa wskazana przez prowadzącego zajęcia. 
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.
2.
3. Literatura źródłowa wskazana przez prowadzącego zajęcia.   

15 maja 2012 r.  dr hab. Ryszard Zajączkowski
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.

A.Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków  2009. 
Kulturowe konteksty dramatu współczesnego ,red. M. Bartoszak, M.Leyko, Kraków 2008,  

Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze, red.A. Zeidler-Janiszewska, R.Nycz, B.Giza, Warszawa 2008  

G.Gazda, Sytuacja literatury w kulturze XX wieku, w: Polonistyka w przebudowie, t.2, Kraków 2005.     
W.J.Burszta, Nauki o kulturze wobec literatury, w: Polonistyka w przebudowie, t.2, Kraków 2005. 
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