
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Antropologia kultury 

rok I, studia magisterskie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Omówienie pojęć niezbędnych w kształceniu kulturowym.  

2. Przedstawienie głównych działów kultury na tle współczesnych przeobrażeń kulturowych.   

3. Prezentacja specyfiki cywilizacji łacińskiej na tle interkulturowości i multikulturalizmu.   

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Ogólna orientacja w zakresie wiedzy o kulturze 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W02 - ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów; zna historię pojęcia 

kultury i jej dziedziny; nauki zajmujące się kulturą; elementy kultury (wartość, wzory, 

stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit: poetycki, reklamowy, 

tożsamościowy, polityczny); relacje między kulturą i religią; rozumie interkulturowość i 

multikulturalizm  

K_W03 - zna kontekst współczesnych studiów kulturowych : społeczeństwo postindustrialne, 

globalizacja i glokalizacja, postmodernizm, feminizm  

K_W11 - zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej 

K_U10 

 

- potrafi wyrażać sądy na temat ekspansji potoczności, mody w języku, amerykanizacji 

kultury, mediatyzacji, konsumpcjonizmu itp.  

K_U01 - jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę; 

umie oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych 

K_U02 - umie analizować treści przekazów medialnych i rozumie rolę mediów w kulturze 

K_K01 - ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk 

godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej  

K_K02 - wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę 

samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro 

wspólne  

K_K03 - własną pracą inicjuje nowe obszary badawcze, potrafi organizować pracę innych, jest 

skłonny do prowadzenia dialogu  

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – wykład (W) 
Liczba 

godzin 
W 1.Historia pojęcia kultury. Kultura i cywilizacja. Nauki zajmujace się kulturą 2 

W 2. Systemy teoretyczne w naukach o kulturze: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, 

strukturalizm, postmodernizm 
2 

W 3. Teoria cywilzacji F.Konecznego oraz inne teorie cywilzacji 3 

W 4.Nauka i pseudonauka  3 

W 5. Moralność w kulturze 2 

W 6. Sztuka i antysztuka  2 

W 7. Religia w kulturze, specyfika chrześcijaństwa. Laicyzm isekularyzm 3 

W 8 Feminizm, queer, gender 2 

W 9. Utopizm i ideolaogizm.Nowa Lewica 2 

W10. Mass media, manipulacja,propoaganda   2 

W11. Gnoza w kulturze (literatura, polityka,\pedagogika, medycyna, New Age)  3 

W12. Mit w kulturze (poetycki, reklamowy, polityczny,tożsamościowy) 2 

W13. Globalizm, globalizacja, multikulturalizm, 2 

Suma godzin 30 



NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer 

3. Tablica 

SPOSOBY OCENY  

1.Pierwszy semestr zalizcenie podpisem  

2. Drugi semestr – egzamin pisemny z treści wykładowych i wybranej lektury.  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30  

Przygotowanie się do zajęć (egzaminu, czas na lekturę) 55 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 15 

SUMA 100 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4  

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura obowiązkowa  

Chris Baker, Studia kulturowe.Teoria i praktyka, Kraków 2005 

Wojciech Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998 

Antropologia kultury. Zaganienia i wybór tekstów.Wstęp i redakcja Andrzej Mencwel,Warszawa 2005  

Janusz Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2008 

Literatura uzupełniająca  

Marian Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2003 

Marek Szopski, Komunikowanie miedzykulturowe, Warszawa 2005 

John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003 

Ewa Krawczak, Antroplogia kulturowa.Klasyczne kierunki, szkoły, orientacje, Lublin 2004  

Pierre Solin, Mass Media, Wrocław 2001 

Marian Filipiak, Homo communicans.Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2004   

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Dr hab. Ryszard Zajączkowski  rzajac@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Student nie posiada 

podstawowej wiedzy 

z dziedziny 

terminologii 

kultorowej i 

antropologicznej, nie 

zna wymagnej 

literatury przedmiotu    

Student posiada 

ogólną wiedzę w 

omawianym 

zakresie. Ma 

ograniczoną 

znajomość 

aktualnych kwestii 

z zakresu treści 

przedmiotu  

Student posiadsa 

uporządkowaną 

wiedzę z zakresu 

teorii kultury oraz 

jej historii i relacji 

do innych 

dyscyplin. Ma 

rozeznanie w 

aktualnie 

dyskutowanych 

problemach z 

zakresu 

antropologii teorii 

kultury  

Student ma 

usystematyzowaną i 

ugruntowaną 

wiedzę z zakresu 

antropologii 

kultury, jej historii i 

relacji do innych 

dyscyplin. Ma 

bardzo dobrą 

znajomosć 

literatury 

przedmiotu. 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

analizować i nie 

rozumie 

podstawowych 

treści zajęć; nie 

Student w stopniu 

minimalnym 

analizuje i rozumie 

treść zajęć,   

Student potrafi 

zaprezentować 

posiadaną wiedzę, a 

także w sposób 

poprawny z niej 

Student ma 

opanowane 

narzędzia analizy i 

syntezy posiadanej 

wiedzy (z 
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potrafi spisywać 

swoich obserwacji, 

ani posługiwać się 

nimi. 

korzysta w sytuacji 

problemowej.  

odniesieniem do 

aktualnej literatury 

przedmiotu) oraz 

poprawnie, 

samodzielnie z nich 

korzysta w 

sytuacjach 

problemowych. 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania wiedzy; 

nie rozumie 

związków 

antropologii kultury 

z jej stosowaniem. 

Student uczestniczy w 

zajęciach, ale 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.  
 

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. 
; logicznie łączy 

wiadomości kulturwe 

i literackie.  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 


