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Cele przedmiotu 

C1- prezentacja problematyki zróżnicowania kulturowego współczesnych społeczeństw.              

C2 prezentacja teorii dotyczące struktury społecznej i kultury.  

C3- przedstawienie koncepcji dotyczących różnic społecznych, nierówności społecznej, 

dyskryminacji różnych grup czy kategorii społecznych 
 

Wymagania wstępne 

brak 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

K_W1 Student ma szeroką wiedzę o zróżnicowaniu kulturalnym tj. zna teorie i terminologię 

z zakresu tego przedmiotu  

K_W2 Student rozumie skąd biorą się nierówności w życiu codziennym  

K_W3 Student zna wie jak na zróżnicowanie społeczne wpływa kultura  

K_W4 Student wie na czym polega stratyfikacja społeczna i bariery z nią związane  

 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U1 Student potrafi interpretować wyniki badań dotyczących np. zróżnicowania 

uczestnictwa w kulturze  

K_U2 Student potrafi wyjaśnić związek między miejscem zamieszkania a stopniem 

zaangażowania w kulturze  

K_U3 Umie podjąć dyskusję w której trafnie dobiera argumenty np. na temat dyskryminacji 

społecznej  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

K_K1 Student w sposób bardziej świadomy wyraża sądy dotyczące różnic kulturowych  

K_K2 Jest wrażliwy na nierówności wynikające z różnic związanych z wiekiem, 

pochodzeniem społecznym oraz płcią  

K_K3 Jest wrażliwy na nierówności wynikające z różnic związanych z wiekiem, 

pochodzeniem społecznym oraz płcią 
 

Metody dydaktyczne 

Konwersatorium w formie w niewielkim stopniu wykładowej z bardzo szeroko 

wykorzystywaną metodą dialogową zakładającą aktywne uczestnictwo studentów. 

Metody poszukujące: problemowa, ćwiczeniowa, projektu, dyskusji, referatu 
 

Treści programowe przedmiotu 

1. Zajęcia organizacyjne (zakres materiału, kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu, 

formy pracy). 

2. Kultura, kontrkultura, subkultura 

3. Tradycja jako mechanizm przekazu kultury 



4. Kto „korzysta z kultury” - przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze 

5. Style życia Polaków; Wieś versus miasto - kultury podobne czy różne 

6. Społeczeństwo konsumpcyjne - być czy mieć? 

7. Wzór osobowy – od autorytetu do idola (celebryty) 

8. Subkultury młodzieżowe 

9. Rasizm, etnicyzm, zróżnicowanie z racji pochodzenia 

10. Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego człowieka, budowanie tożsamości 

medialnej w internecie 

11. Pokolenia medialne a zróżnicowania kulturowe 

12. Analiza społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa sieci, struktura społeczna, 

wykluczenie, wirtualne społeczności, nowe formy związków międzyludzkich 

13. Metafory społeczeństwa współczesnego (społeczeństwo konsumpcyjne, 

mediatyzowane, społeczeństwo ikon i spektaklu, designu i autopromocji) 

14. Dziecko w świecie mediów i kulturze gadżetów. Seksualizacja dzieci, infantylizacja 

dorosłych, skandalizacja, inforozrywka 

15. Społeczno-kulturowe implikacje i determinanty antropomorfizacji i 

maszynomorfizacji w kontekście interakcji człowiek - maszyna 

 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Kryteria oceny:  

- 25%: obecność,  

- 25%: przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji na podstawie zadanych lektur,  

- 50%: wynik z kolokwium. 
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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych: 
 

Etap: Rok II - Semestr 3  

Punkty ECTS: 2 

Forma zaliczenia: Zal. na ocenę 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=3&kid=2741&op=2&wid=11

