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(niestacjonarne)

30
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-
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Forma zaliczenia
Egzamin

Cel przedmiotu
Cele szczegółowe przedmiotu obejmują: umiejętność rozpoznawania podstawowych wzorców i paradygmatów kultury w każdym typie kultury; umiejętność rozróżniania
podstawowych metod antropologii kultury oraz ich stosowania w opisie poszczególnych elementów paradygmatu kultury; umiejętność wskazywania w otaczającej kulturze
elementów charakterystycznych dla antropologii kultury i umiejętność racjonalizowania ich mechanizmów; umiejętność czytania różnych typów tekstów kultury w perspektywie
antropologii kultury.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Na zajęciach zostaną zaprezentowane rozmaite definicje kultury oraz zasadnicze elementy paradygmatu antropologicznego oglądu kultury: czas, przestrzeń, cielesność,
tożsamość kulturowa, rodzina, związki społeczne, religia. Zaprezentowane zostaną potrzeby uprawiania antropologii kulturowej. Studenci zapoznają się z metodami
współczesnej antropologii oraz poznają jej związki z etnologią XIX i XX wieczną. Zostaną zapoznani z wpływem języka na komunikację społeczną oraz z różnymi teoriami
społeczeństwa. Zapoznają się ze współczesnymi teoriami tożsamości, osobowości i etniczności a także z antropologicznymi aspektami pojęć „płeć kulturowa”, „tożsamość
polityczna”, „etniczność”, „inny” oraz „globalizacja” i „neokolonializm”. Zostaną im przedstawione mechanizmy powstawania grup społecznych oraz mechanizmy dbania o ład
ekonomiczny. Ponadto omówione zostaną podstawowe typy kultury począwszy od kultury tradycyjnej przez rycerską i mieszczańską aż po masową i ponowoczesną.
Zaprezentowane zostaną najważniejsze metodologie badające antropologię kultury począwszy od klasycznego ewolucjonizmu, poprzez szkołę francuską i brytyjską aż po
koncepcje Victora Turnera, Clifforda Geertza oraz semiotyczną teorię Jurija Łotmana. Tematyką zajęć będą także antropologiczne aspekty badania religii oraz kulturowy wymiar
walki o tożsamość społeczną, niezależność ekonomiczną i kulturowe przetrwanie.

Metody kształcenia
Wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu antropologii kulturowej w

Symbole efektów
KF1_W01

systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej
student zna podstawową terminologię antropologii kulturowej i ma podstawową

KF1_W02

informacje i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk
społecznych

Forma zajęć
Wykład

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne
KF1_W05

kulturowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi
student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną, selekcjonować

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne

wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych
student ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych i powią-zaniach antropologii

Metody weryfikacji

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne
KF1_U02

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne

Wykład

Opis efektu

Symbole efektów

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody weryfikacji

KF1_K01

Forma zajęć

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne

Warunki zaliczenia
Zdanie egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

65

-

Łącznie

100

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

4

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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4. Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006.
5. Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.
6. Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. M. Piechaczek, Kraków 2005.
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Literatura uzupełniająca
1.Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005.
2.Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
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