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08934-28-O POLITYKA KULTURALNA
ECTS: 2 CULTURAL POLICY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Zarys  problematyki  polityki  kulturalnej.  Dziedziny,  instrumenty,  modele  uprawiania  polityki  kulturalnej  oraz  zajmujące  się  nią  instytucje  i
organizacje.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie  z  zarysem  zagadnień  polityki  kulturalnej.  Zwrócenie  uwagi  studentów  na  konieczność  brania  współodpowiedzialności  za  politykę
kulturalną kreowaną w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W05+, H2A_U04+, H2A_U05+, H2A_U06+, H2A_K05+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_U05+, K2_U07+, K2_K04+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  identyfikuje  modele  współcześnie  uprawianych  polityk  kulturalnych.Przedstawia  w  zarysie  aktualne  problemy  polityki  kulturalnej
(lokalnej, krajowej, unijnej, międzynarodowej) stosując właściwą terminologię. (K2_W01)
Umiejętności
U1 - Rozpoznaje specyfikę i uwarunkowania różnych modeli polityki kulturalnej. (K2_U07)
U2 - Porównuje modele teoretyczne z praktycznym wymiarem polityki kulturalnej. (K2_U05)
Kompetencje społeczne
K1 - Przyjmuje współodpowiedzialność za politykę kulturalną kreowaną w ramach społeczeństwa obywatelskiego. (K2_K04)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Prawelska-Skrzypek  G.,  2003r.,  "Polityka  kulturalna  polskich  samorządów.  Wybrane  zagadnienia",  wyd.  Wydawnictwo  UJ,  2)  Waluch  K.,
2001r., "Polityka kulturalna Unii Europejskiej", wyd. Płock, 3) Ilczuk D., 2002r., "Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim", wyd. Kraków,
4)  Gierat-Bieroń  B.,  Kowalski  K.  (red.),  2005r.,  "Europejskie  modele  polityki  kulturalnej",  wyd.  Kraków,  5)  Gierat-Bieroń  B.  (red.),  2006r.,
"Europejskie modele polityki kulturalnej (2)", wyd. Kraków, 6) Martel F., 2008r., "Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych", wyd. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Rzanna-Szczepaniak  E.,  2009r.,  "Polityka  kulturalna  a  rozwój  kultury  muzycznej  w  Polsce  w  latach  1944-1956",  wyd.  Poznań,  2)  Sirecka-
Wołodko  M.,  2011r.,  "Zagraniczna  polityka  kulturalna  Polski  w  latach  1956-1970",  wyd.  Toruń,  3)  Honka  N.,  2009r.,  "Polityka  kulturalna  jako
czynnik promocji i rozwoju regionu (na wybranych przykładach organizacji i instytucji użyteczności publicznej)", wyd. Łubowice, 4) Wojciechowski
J.S., 2004r., "Kultura i polityki", wyd. Wydawnictwo UJ, 5) Fumaroli M., 2008r., "Państwo kulturalne religia nowoczesności", wyd. Universitas.

Przedmiot/moduł:
POLITYKA KULTURALNA
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08934-28-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Studia kulturowe
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/4

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład z prezentacją multimedialną (W1, 
U1, U2, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Test kompetencyjny 1 - pisemny test zaliczeniowy 
(W1, U1, U2, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
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 Małgorzata Helena Liszewska
e-mail: malgorzata.liszewska@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Małgorzata Helena Liszewska

Uwagi dodatkowe:
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci innych 
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział 
Humanistyczny UWM.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

POLITYKA KULTURALNA
ECTS: 2 CULTURAL POLICY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- udział w wykładach 30,0 godz.

31,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- lektura zalecanej literatury 15,0 godz.

- przygotowanie do testu zaliczeniowego 10,0 godz.

25,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 56,0 godz.

liczba punktów ECTS = 56,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 1,86 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,11 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,89 punktów ECTS.


