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08034-22-C TEORIA I HISTORIA KULTURY
ECTS: 2 THEORY AND HISTORY OF CULTURE
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Na  wykładzie  zaprezentowania  zostanie  typologia  stanowisk  metodologicznych  dotyczących  naukowej  idei  kultury.  Wielość  definicji  kultury,
zróżnicowanie szczegółowych nauk o kulturze oraz stanowisk teoretycznych stanowić będzie punkt wyjścia do analizy problemów genezy oraz
faz  rozwojowych koncepcji  kultury  w naukach humanistycznych.  Przegląd kształtowania  się  zagadnień dotyczących koncepcji  kultury  zmierzać
będzie do ukazania procesu kształtowania się nowoczesnych nauk humanistycznych. Ukazane też będzie jak rozmaite podejścia wypracowane w
ramach teorii kultury mogą być stosowane w obszarach interpretacji codziennych doświadczeń. Poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie o to,
jak  teorie  kultury  modą  pomagać  rozumieć,  porządkować  i  wyjaśniać  to,  co  dzieje  się  w  otaczającym  nas  świecie;  jakie  są  główne  dyskursy,
kontrowersje, opozycje w teoriach kultury;  w jaki  sposób przyjęcie danego podejścia teoretycznego (czy też metateoretycznego) kształtuje opis
rzeczywistości.  Zarysowane  wyżej  problemy  przedstawiane  będą  w  świetle  uwarunkowań  historycznych  w  oparciu  o  literaturę  z  zakresu
antropologii kulturowej, filozofii kultury – oraz – studiów kulturowych i socjologii kultury

CEL KSZTAŁCENIA
Celem wykładu  jest  przekazanie  słuchaczom umiejętności  posługiwania  się  podstawowymi  terminami  i  pojęciami  współczesnych  teorii  kultury;
umiejętności rozpoznawania i klasyfikowania typów dyskursów naukowych o kulturze z uwagi na respektowane w nich założenia teoretyczne

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W03+, H2A_W04+, H2A_U06+, H2A_K01+
Symbole efektów kierunkowych K2_W09+, K2_U05+, K2_K01+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Ma usystematyzowaną wiedzę o kierunkach i ich wzajemnych relacjach w obrębie historycznych i współczesnych teorii kultury (K2_W09)
Umiejętności
U1 - Analizuje i porównuje złożone stanowiska z zakresu teorii kultury, wskazuje zawarte w nich założenia, tezy i argumenty (K2_U05)
Kompetencje społeczne
K1 - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie teorii kultury (K2_K01)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Elaine Baldwin, Brian Longhurst, Scott McCracken, Miles Ogborn, Greg Smith, "Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007", 2) Fredrik Barth,
Andre Gigrich, Robert Parkin, Sydel Silverman, "Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska,
Kraków  2007",  3)  Adam  Kuper,  "Kultura.  Model  antropologiczny,  Kraków  2005",  4)  Wojciech  J.  Burszta,  "Wojciech  J.  Burszta,  Antropologia
kultury.  Tematy,  teorie,  interpretacje,  Poznań  1998.",  5)  Chris  Barker,  "Studia  kulturowe.  Teoria  i  praktyka,  Kraków  2005",  6)  Jerzy  Szacki,
"Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2007".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Chris Jenks, "Kultura, Poznań 1999", 2) Fred Inglis, "Kultura, Warszawa 2007", 3) T. Kostyrko, J. Kmita, "Elementy teorii kultury : wykłady dla
studentów kulturoznawstwa, Poznań 1985", 4) red. M. Kempny, E. Nowicka, "Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2004.",
5)  red.  M.  Kempny,  E.  Nowicka,  "Badanie  kultury:  elementy  teorii  antropologicznej:  kontynuacje,  Warszawa  2005",  6)  J.  Clifford,  "Kłopoty  z
kulturą:  dwudziestowieczna  etnografia,  literatura  i  sztuka,  Warszawa 2000",  7)  F.  Znaniecki,  "Nauki  o  kulturze  :  narodziny  i  rozwój,  Warszawa
1992.", 8) A. Mencwel (red.), "Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, 2005".
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Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania  wstępne:  umiejętność  czytania  ze
zrozumieniem  tekstów  humanistycznych  o  średnim
stopniu trudności

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 Jacek Marek Kowalewski
e-mail: jacek.kowalewski@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jacek Marek Kowalewski

Uwagi dodatkowe:
brak



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

TEORIA I HISTORIA KULTURY
ECTS: 2 THEORY AND HISTORY OF CULTURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje w trakcie dyżurów i drogą e-mail 2,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- lektura prac uzupełniających i sporządzenie notatek 20,0 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10,0 godz.

30,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 62,0 godz.

liczba punktów ECTS = 62,00 godz.: 28,30 godz./ECTS = 2,19 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,03 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,97 punktów ECTS.


