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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Teoria kultury
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theory of culture
Kierunek studiów Filologia Polska – specjalizacja antropologiczno-

kulturowa
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Literaturoznawstwo
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

wykład 15 I 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – zainteresowanie problematyką kulturowo-antropologiczną,
W2 – wola pogłębienia wiedzy w dziedzinie teorii kultury.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - Kształcenie umiejętności naukowego dyskursu w obszarze refleksji nad kulturą, ugruntowanie 
teoretycznych podstaw wiedzy o kulturze.  

C2 - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury i głównymi koncepcjami 
teoretyczno-kulturowymi, formułowanymi na gruncie antropologii, filozofii kultury i socjologii 
kultury.
C3 - Kształtowanie krytycznego podejścia do zjawisk kulturowych, umiejętności oceniania ich ze 
względu na podstawowe wartości, jakimi są osoba ludzka, jej duchowy dorobek wyrażający się w 
wytworach jej kultury. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Zna i rozumie, czym są współczesne studia kulturowe, zwłaszcza

w odniesieniu do wiedzy o literaturze i języku, odróżnia działy 
badań  kulturowych, wie, jakie dyscypliny zajmują się badaniami
kulturoznawczymi, zna podstawowe metody badawcze.

K_W08

W_02 Zna podstawowe etapy rozwoju wiedzy o kulturze, rozumie 
relacje zachodzące pomiędzy kulturą a religią, nauką i sztuką, 
rozumie czym jest interkulturowość i multikulturalizm.

K_W09

W_03 Zna i rozumie aksjologiczny kontekst różnych postaw 
kulturowych.

K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi precyzyjnie zastosować terminologię teoretyczną w 

dyskursie dotyczącym kulturoznawstwa w języku polskim.
K_U06

U_02 Potrafi brać udział w dyskursie naukowym w sposób czynny i 
bierny w zakresie tematycznym obejmującym kulturoznawstwo.

K_U09

U_03 Potrafi analizować oraz interpretować fakty kulturowe, 
uwzględniając także aspekt  aksjologiczny.

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Jest gotów do krytycznego dyskursu naukowego w zakresie 

kulturoznawczym.
K_U01

K_02 Posiada dyspozycję do klasyfikowania i oceny głównych 
współczesnych nurtów kulturowych.

K_U02

K_03 Jest skłonny do okazywania szacunku wobec odmiennych 
nurtów kulturowych, potrafi wchodzić z nimi w dialog, a 
jednocześnie potrafi bronić godności osoby ludzkiej oraz 
wartości, które ukształtowały europejską tradycję. 

K_U06

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Pojęcie kultury – różnorodność definicji i rozumienia. 
Historia kształtowania się rozumienia kultury.
Kultura jako przedmiot humanistyki.
Zróżnicowanie teoretycznych ujęć kultury.  
Antropologiczne podstawy teorii kultury.  
Socjologiczne podejście w badaniach nad kulturą.  
Kulturoznawcza koncepcja kultury.  
Semiologiczne rozumienie kultury.  
Filozoficzne podstawy teorii kultury.
Kultura a religia, nauka, sztuka.
Kultura a chrześcijaństwo w ujęciu J. Maritaina.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)
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WIEDZA
W_01 Metoda metaplanu Prezentacja Plik z prezentacją
W_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu Referat Wydruk / plik z referatem
U_02 Metoda metaplanu Prezentacja Plik z prezentacją
U_03 Metoda projektu Sprawozdanie Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Metoda projektu Sprawozdanie Protokół 

VI. Kryteria oceny, wagi…

30% obecność na zajęciach

20% udział w dyskusji (karta oceny)

20% plik z prezentacją

30% protokół z udziału w projekcie
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken i in., Wstęp do kulturoznawstwa, tłum. M. Kaczyński i in., 
Poznań 2007.  
Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005.  
W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.  
J. Gajda, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Lublin 1999.  
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983.  
E. Krawczak, Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2004.
Literatura uzupełniająca
A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, tłum. S. Szymański, Warszawa 2006.  
R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2002.  
Ch. Jenks, Kultura, Poznań 1993.  
C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków 2005. 
J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2007. 
A. L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1989.  
E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii 
kulturowej, Warszawa 1997.  
S. Pietraszko, Studia o kulturze. Wrocław 1992.  
Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991. 
Wiedza o kulturze, cz. I: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, 
Warszawa 2001.  
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 
1998.  
B. Żyłko, Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Gdańsk 2009.


