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Kierunek kulturoznawstwo
stopień drugi

studia stacjonarne

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

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

CEL PRZEDMIOTU
1. Wprowadzenie i uporządkowanie wiedzy na temat teorii kultury i cywilizacji rozwijanych w XX w. w Polsce 
2. Ukazanie związków między rozumieniem cywilizacji i kultury a założeniami filozoficznymi

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii 
2. Zasadnicze informacje o współczesnych trendach kulturowych i filozoficznych
3. Umiejętność syntetyzowania zdobytej wiedzy i formułowania sądów w oparciu o dostępne dane

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W 03, K_W04, K_W05

2. K_W08, K_W09, K_W10

W kategorii umiejętności

1. K_U05

2. K_U08

3. student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków K_U06

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K04

2. K_K05

Wybrane zagadnienia z
teorii kultury

Odniesienie do kierunkowego efektu 
kształcenia

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą pojęcia i nurty z zakresu polskiej XX-
wiecznej filozofii Kultury

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu teorii kultury i cywilizacji 
rozwijanych w Polsce

student umie rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz dokonać ich interpretacji z 
pomocą wiedzy teoretycznej z zakresu teorii kultury oraz filozofii 

student umie pozyskiwać, analizować, porządkować  i wykorzystywać informacje z zakresu 
współczesnych nurtów polskiej teorii kultury i cywilizacji. 

student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z oceną zjawisk kulturowych 
 

student ma świadomość odpowiedzialności za dorobek kulturowy narodu, potrafi  odkrywać i 
popularyzować jego wartości, podejmować dyskusje na współczesne tematy kulturowe



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład konwencjonalny

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1.  Zdanie egzaminu końcowego

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

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Wykład w swej treści koncentruje się na przedstawieniu specyfiki rozumienia kultury i cywilizacji przez polskich teoretyków kultury i cywilizacji działających w 
w pierwszej poł. XX wieku: 1. Rozumienie teorii cywilizacji i kultury, problematyka historyzmu. 2. Pozytywistyczno-naturalistyczna teoria cywilizacji E. 

Majewskiego; 3. Witolda Rubczyńskiego etyczna wizja kultury; 4. Teoria cywilizacji H. Romanowskiego; 5. Rozumienie kultury w neotomizmie  6. Filozoficzna 
teoria kultury B. Nawroczyńskiego; 7. Kultura jako siła rozwoju społecznego w ujęciu A. Kostaneckiego; 8. Filozoficzna teoria kultury B. Nawroczyńskiego; 9. 

Kulturalizm F. Znanieckiego; F. Konecznego teoria kultury.

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy zakresu 

terminologii dotyczącej 
treści wykładu,   nie zna 

aktualnej literatury 
przedmiotu.

Student posiada ogólną wiedzę 
na temat historii kultury  Ma 

ograniczoną znajomość 
aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę z zakresu historii kultury 

oraz jej relacji do nauk 
szczegółowych o kulturze. Ma 

rozeznanie w aktualnie 
dyskutowanych problemach z 

zakresu historii kultury i innych 
nauk o kulturze .

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę z zakresu historii 

kultury, jej relacji do innych 
dyscyplin. Potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz 
samodzielnie rozwiązuje zadane 

problemy z jednoczesnym ich 
uzasadnieniem oraz odniesieniem do  

wymaganej literatury  przedmiotu.
Student nie potrafi 

analizować i nie rozumie 
podstawowych treści 
wykładu; nie potrafi 

spisywać swoich obserwacji, 
nie umie tworzyć własnych 

narzędzi pracy ani 
posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 

rozumie zagadnienia wykładu, 
z grubsza rekonstruuje jego 

dokonuje jego analizy. 

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę, a także w 

sposób poprawny z niej korzysta 
w sytuacji problemowej. 

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  uczestniczy w 
zajęciach, nie angażuje się w 
proces zdobywania wiedzy, 

nie wywiązuje się ze 
stawianych mu celów i 

zadań.

Student rzadko uczestniczy w 
zajęciach, jego postawa jest 

bierna, pozbawiona 
kreatywności i zaangażowania. 
W małym stopniu  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 30
Lektura zaleconej literatury 20
Przygotowanie do zajęć oraz do egzaminu  10

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.

2.

3. G. Labuda, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej Warszawa 2011 (fragmenty)
2. F. Znaniecki, Pisma Filozoficzne, t. 1 i 2, Warszawa 1987-1991
3. J. Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991

20 czerwca 2012 r.  dr Wojciech Daszkiewicz
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.

W. Kaczocha, Filozofia cywilizacji i kultury, Poznań 1998
L. Gawor, L. Zdybel, Idea Kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej. Analiza wybranych koncepcji pierwszej 

połowy XX wieku, Lublin 1995
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