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14734-20-A ANTROPOLOGIA KULTUROWA
ECTS: 5 CULTURAL ANTHROPOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wprowadzenie w terminologię, umiejscowienie antropologii kulturowej pośród nauk społecznych. Specyfika kultur typu magicznego, rozróżnienie
magii i nauki. Systemy myślenia ludów wschodu. Sztuka w kulturze. Opis zjawisk kulturowych na przykładzie zachowań związanych ze sposobem
postrzegania  czasu  i  śmierci.  Antropologia  smaku.  Omówienie  pierwotnych  wierzeń  religijnych  -  szamanizm.  Struktury  społeczne:  systemy
pokrewieństw, małżeństwo- jego formy i regulacje kulturowe.

ĆWICZENIA
W trakcie ćwiczeń omówione zostaną zagadnienia związane z antropologią ciała, antropologią smaku i antropologią rzeczy.

CEL KSZTAŁCENIA
Znajomość zagadnień związanych z antropologią kulturową poszerza wiedzę studenta zwracając uwagę na problematykę inności i różnorodności
form  i  sposobów  zachowania  się  człowieka.  Poprzez  analizę  sposobów  myślenia,  postrzegania,  funkcjonowania  „innych”  kultur  zwiększa  sie
umiejętności  studenta  w  zakresie  komunikacji  międzykulturowej  akcentując  problematykę  związaną  z  tolerancyjnością  i  umiejętnością
„odczytywania” zjawisk kulturowych we współczesnej kulturze. Celem kształcenia jest też wypracowanie postawy zainetersowania i otwartości na
"inność".

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W02+, H2A_W07+, H2A_W09+, H2A_U02+, H2A_U05++, H2A_U06+, H2A_K01+, H2A_K04+, H2A_K05+
Symbole efektów kierunkowych K2_W04+, K2_W18+, K2_W20+, K2_U04+, K2_U07+, K2_U15+, K2_K01+, K2_K03+, K2_K04+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach antropologii kulturowej z innymi
dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi (K2_W04)
W2 - Student zna metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury. (K2_W18, K2_W20)
Umiejętności
U1  -  Student  posiada  umiejętność  poprawnego  stosowania  kategorii  z  zakresu  antropologii  kulturowej,  krytycznego  analizowania  zjawisk  i
wytworów kulturowych, (K2_U07)
U2 - student posiada zdolność zintegrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych, (K2_U04, K2_U15)
Kompetencje społeczne
K1 - student jest zainspirowany do samodzielnego poszerzania wiedzy antropologicznej w wymiarze interdyscyplinarnym. (K2_K01)
K2 - ukształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec inności oraz odpowiedzialności za swoje postawy życiowe (K2_K03)
K3 - Student czynnie uczestniczy w życiu kulturowym, ma podstawy do komunikowania sie międzykulturowego,potrafi działać w grupie. (K2_K04)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) red. A. Mencwel, 2003r., "Antropologia kultury. Zagadnienie i wybór tekstów", wyd. WUW, 2) red. M. Szpakowska, 2008r., "Antropologia ciała.
Zagadnienia  i  wybór  tekstów",  wyd.  WUW,  3)  red.  M.Kempny,  E.  Nowicka,  2004r.,  "Badanie  kultury.  Elementy  teorii  antropologicznej  –
kontynuacje", wyd. PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Hajime N,  2005r.,  "Systemy myślenia ludów wschodu.  Indie,  Chiny,  Tybet,  Japonia,",  wyd.  WUJ,  2)  Brocki  M.,  2001r.,  "Język ciała w ujęciu
antropologicznym,", 3) Eliade M., 2001r., "Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy", wyd. PWN.

Przedmiot/moduł:
ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 14734-20-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 15
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład informacyjny, objaśnienie, wykład 
problemowy, wykład z prezentacją multimedialną 
(W1, W2, U1, U2, K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - grupowe opracowanie 
zagadnienia i jego prezentacja, dyskusja (W2, U1, 
U2, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Udział w dyskusji 3 - oceniania jest aktywność 
studenta na zajęciach i jego przygotowanie się do 
zajęć. (U1, U2, K1)
Ocena pracy i współpracy w grupie 4 - w trakcie 
prezentacji oceniana jest współpraca w grupie i 
umiejętność komunikacji (K3)
Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, 
ustna) - w trakcie cwiczeń studenci muszą na 
zaliczenie ćwiczeń przygotować i opracować jeden z 
wybranych tematów (opracowują go w grupach3-4 
osobowych) i zaprezentowac go przed całą grupą. 
(W2, U1, U2, K1)
Sprawdzian ustny 1 - na koniec zajęć zostanie 
ptrzepowadozne ustne sprawdzenie wiedzy studenta 
(W1, W2, U1, U2, K2)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Marta Magdalena Śliwa
e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Marta Magdalena Śliwa

Uwagi dodatkowe:
brak
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
ECTS: 5 CULTURAL ANTHROPOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 4,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

- zaliczenie ustne przedmiotu/zaliczenie poprawkowe 2,0 godz.

51,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do zaliczenia ustnego z przedmiotu 12,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura podręczników i monografii) 10,0 godz.

- przygotowanie prezentacji (wspólne ze studentami z grupy: 3- 4 osobowej gruntowne przygotowanie zagadnienia, opracowanie 
bibliografii i lektura tekstów, przygotowanie samej prezentacji)

25,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie 25,0 godz.

72,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 123,0 godz.

W tym zajęcia praktyczne:

- zajęcia praktyczne 40,0 godz.

40,0 godz.

liczba punktów ECTS = 123,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,92 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,07 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,93 punktów ECTS.

Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,60


