
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Nauka o kulturze 

Nazwa w języku angielskim:   Science about culture 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 ECTS 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia 
Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

Dr Jacek A. Jędrzejewicz 

Założenia i cele przedmiotu 

Nabycie nowej, poszerzonej wiedzy 

kulturoznawczej, poznanie kultury jako myśli i 

działalności człowieka, jako całokształt 

materialnego i duchowego dorobku ludzkości. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę kulturoznawczą. 

KW_01 

W_02 

Student ma opanowaną terminologię, konkretną wiedzę merytoryczną oraz 

procedury używane w badaniach nad kulturą. KW_01; KW_03 

W_03 

Student ma rozszerzoną orientację we współczesnym życiu kulturalnym Polski, 

instytucjach kultury i ich dokonaniach. KW_03; 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student posiada podstawową umiejętność posługiwania się aparatem 

pojęciowym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; KU_01; KU_02 

U_02 

Student posiada umiejętność wykonywania wszystkich operacji na tekście: 

analizowania, redagowania, streszczania, interpretacji; KU_01; 

U_03 

Student posiada umiejętność rozróżniania i nazywania tekstów kultury, 

przypisywania im podstawowych cech; KU_02; 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ze KK_10 

Jednostka realizujaca:                 Instytut Polonistyki i Neofilologii



znawstwem traktuje kulturalne dziedzictwo narodowe 

K_02 
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych problemów 

kulturoznawczych 
KK_02; KK_03 

Forma i typy zajęć: 
 wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.), konsultacje ( 5 godz.), praca indywidualna 

studenta  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Dysponuje podstawową wiedzą kulturoznawczą. Wykazuje postawę otwartości dotyczącą poznawania 

innych kultur, religii, systemów etycznych i estetycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

     Wykłady: 

1.Etnografia, etnologia, antropologia kultury, folklorystyka – terminy i ich zakres. 

2.Kultura: geneza kultury, podstawowe definicje i koncepcje kultury [Malinowski, Szacki, Bagby, R. Benedict]. 

Wybrane problemy antropogenezy. 

3.Etnogeneza Słowian. 

4-5. Czym jest folklor? Co to jest folkloryzm? Cechy definicyjne folkloru: ustność, kolektywność, estetyczny 

charakter, wariantywność, formuliczność. Wariant a utwór. 

6-7. Kulturowe koncepcje czasu i przestrzeni. [M. Eliade, A. Guriewicz, Yi Fu Tuan]. Problem liminalności [Van 

Gennep, V. Turner].  

8-9. Teoria Freuda i jej wpływ na naukę o kulturze [S. Freud]. 

10-11. Kategoria mitu, czas i przestrzeń w micie. Mit w literaturze, historii i ideologii [M. Eliade]. 

12-13. Kategoria symbolu – symbol w kulturze. 

14-15. Geneza karnawału. Karnawalizacja we współczesnej kulturze. 

Ćwiczenia: 

Na ćwiczeniach prowadzone są analizy i interpretacje wybranych zagadnień i tematów, omówionych na wykładach, 

np.: opozycja kultura – natura; wybrane obrzędy doroczne – próba analizy funkcjonalnej, strukturalnej i 

semiotycznej; analiza wybranych elementów przestrzeni; kategoria mitu, czas i przestrzeń w micie; karnawalizacja 

we współczesnej kulturze. 

Literatura podstawowa: 

1.Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej Mencwel. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu 

Warszawskiego, 1996, wyd. uzup. 2005. 

2.Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, 2005, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Warszawa. 

3.Eliade Mircea: Sacrum, mit, historia. Warszawa, PIW, 1970. 

4.Nowicka Ewa: Świat człowieka – świat kultury. Warszawa, PWN, 1991, 2 wyd.: 1997. 

Literatura dodatkowa: 

1.Antropologiczne wędrówki po kulturze red. Wojciech Burszta. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1996. 

2.Antropologiczne wizje kultury red. Barbara Olszewska-Dyoniziak. Ustroń, Wyd. STUDEU, 2004. 



3.Aveni Anthony F.: Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury. Tłum. P. Machnikowski. Poznań, 2001. 

4.Bartmiński Jerzy, 1990, Folklor- język- poetyka, Wrocław. 

5.Bielawski Ludwik, 1999, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa. 

6.Burszta Wojciech: Antropologia kultury. Poznań, Zysk i S-ka, 1988. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład i ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi, heureza: rozmowa kierowana; dyskusja, elementy 

analizy i interpretacji dzieła literackiego. Wykłady poszerzają wiedzę studentów i dają im podstawy zrozumienia 

wybranych tekstów realizowanych w trakcie ćwiczeń. Efektem kształcenia jest opanowanie konkretnej wiedzy 

merytorycznej oraz umiejętności zastosowania teorii w praktyce. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Wymagana jest obecność na wykładach. Ćwiczenia kończą się 

pisemnym kolokwium. Efekty sprawdzane będą na kolokwium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

1. uzyskanie co najmniej  16 punktów z kolokwium zaliczeniowego.  

 

Przedział punktacji -15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Sposób uzyskania punktów: 

1. kolokwium: 25 pkt 

2. praca na zajęciach: 5 pkt 

Poprawy: 

Poprawa  kolokwium zgodnie z regulaminem studiów.  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3  ECTS 

 


