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Wymagania wstępne: 

Posiadanie wiedzy z zakresu szkoły ponadpodstawowej oraz licencjatu z pedagogiki lub innego z 

zakresu humanistyki, a zwłaszcza z socjologii i socjologii kultury, umiejętność czytania ze 

zrozumieniem, formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w oparciu o przeanalizowaną 

literaturę naukową, orientacja w procesach społeczno-polityczno-kulturowych-pedagogicznych 

zachodzących współcześnie. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Przedmiot dostarcza wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z procesami zachodzącymi 

w społeczeństwie i kulturze i ich oddziaływań pedagogicznych; wprowadza w zagadnienia 

związane z różnorodnością środowisk kulturowych i uwarunkowania kulturowe wzorców,  

modeli ludzkich zachowań. Wykład przygotowuje do krytycznego odnoszenia się do różnych 

źródeł informacji, pracy z literaturą naukową, do wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin w 

działaniach pedagogicznych, do rozwiązywania aktualnych problemów pedagogicznych w 

oparciu o wiedzę z zakresu antropologii kulturowej. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ Symbole EK 

Wiedza:  

 

K_W04 

K_W09 

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje 

badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i 

humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 

postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) 

ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów 

edukacyjnych 
 

Umiejętności: 
potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na 
piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych 
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień 
pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając 
zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych. 
posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii 
badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne 
metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i 

 

K_U04 

K_U06 

K_U07 



interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w 
obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki. 
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 
oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań 

Kompetencje społeczne:  

K_K03

K_K06  
docenia znaczenie nauk społecznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi 
w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z 
zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga. 
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką 
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród 
innych 
 

Metody kształcenia: 

Wykład łączony z dyskusją opartą o analizę źródeł i posiadaną przez studentów wiedzę oraz 

doświadczenie, metody audio-wizualne prezentacji i analizy poszczególnych problemów. 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Bieżąca ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach i prezentowanie własnego 

stanowiska), egzamin pisemny lub praca zaliczeniowa oparta o nowszą literaturę przedmiotu. 

Treści: 

Wykłady obejmują zagadnienia związane z zakres pojęcia antropologia, antropologia kulturowa; 

obyczaje, obrzędy, rytuały, mity, symbole, wzory w kulturze (kulturze narodowej); systemy i 

procesy w kulturze; zarys przemian kultury współczesnej; język a kultura, pojęcie płci 

kulturowej, masowe ruchy społeczno – kulturowe: ekolodzy, antyglobaliści, internauci, a kultura; 

kultura wysoka/masowa, narodowa; jednostka – kultura a religie – wybrane zagadnienia, 

wprowadzenie, egzemplifikacja. 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji): 
1. Antropologia kultury. Zagadnienia, wybór tekstów, red. A. Menswel, Warszawa 2005 

2. Badania kultury, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, 2005 

3. R.Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2001 

4. W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998 

5. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2002 

6. E. Krawczyk, Antropologia kulturowa, klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin, 

2004 

7. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1998 

 

Wykaz literatury uzupełniającej: 

1. A.Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2006 (zwł. Wstęp) 

2. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990 

3. A. Kłoskoska, Kultura masowa, Warszawa 1964 

4. M. Maffesoli, Czas plemion, Warszawa 2008 

5. J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995 

6. St. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej (Dzieła, t. 3), Warszawa 1967 

7. K. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1990 

8. N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002 

9. B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963. 
10. R. Sulima R., Antropologia współczesności. 



System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 
x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu 

studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 
pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 

konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta 
do realizacji i zaliczenia praktyk 

Bilans nakładu pracy studenta i przyznanych punktów ECTS:  

 

 

Rodzaje aktywności 

KONTAKTOWE 
-wymagające 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 
akademickich P

ra
k

ty
cz

n
e Nakład pracy studenta w godz. 

Studia stac. Studia nstac. 

Konwersatorium 
tak  15 9 

 

  
  

 

  
  

Konsultacje praktyczne 
tak tak 9 9 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładow i 

ćwiczeń 
praca własna  4 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta godz. ECTS godz. ECTS 

GODZINY OGÓŁEM 28 1 28 1 

W tym godziny kontaktowe 15 0,5 18 0,5 

W tym obciążenie studenta pracą samodzielną 13 0,5 10 0,5 

 


