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08034-22-C WPROWADZENIE DO METOD JAKOŚCIOWYCH
ECTS: 1 INTRODUCTION TO QUALITATIVE METHODS
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych metod jakościowych stosowanych w praktyce antropologii kultury i socjologii kultury. Omówione
zostaną  podstawowe  zasady  przygotowywania  i  prowadzenia  badań  terenowych,  charakterystyka  typów  prowadzonych  wywiadów,  zasady
obserwacji  uczestniczącej  itp.  W  ramach  zająć  przedstawione  zostaną  podstawowe  systemy  badawcze  wykorzystywane  przy  projektowaniu  i
prowadzeniu badań jakościowych.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie  studentów  z  podstawami  i  przygotowanie  praktyczne  do  projektowania  i  prowadzenia  badań  kulturowych  w  oparciu  o  metody
jakościowe.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W07+, H2A_U03+, H2A_K02+
Symbole efektów kierunkowych K2_W18+, K2_U02+, K2_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Zna różnorodne metody jakościowe służące interpretacji tekstu kulturowego; zna podstawowe metody badań jakościowych (K2_W18)
Umiejętności
U1  -  Samodzielnie  zdobywa  wiedzę,  poszerza  umiejętności  badawcze  w  zakresie  badań  nad  zjawiskami  kultury  oraz  planuje  projekty
wykorzystujące metody badań jakościowych badawcze (K2_U02)
Kompetencje społeczne
K1  -  Samodzielnie  podejmuje  i  inicjuje  działania  w  zakresie  prowadzenia  badań  jakościowych  na  zadany  temta;  planuje  i  organizuje  ich
przebieg,rozumie konieczność wykazania się w nich elastycznością i operatywnością (K2_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  red.  N.K.  Denzin,  Y.S.  Lincoln,  "Metody  badań  jakościowych,  t.  1-2,  Warszawa  2009",  2)  U.  Flick,  "Projektowanie  badania  jakościowego,
Warszawa  2010",  3)  D.  Silverman,  "Prowadzenie  badań  jakościowych,  Warszawa  2010",  4)  G.  Gibbs,  "Analizowanie  danych  jakościowych,
Warszawa  2011",  5)  D.  Silvermanm,  "Interpretacja  danych  jakościowych.  Medoty  analizy  rozmowy,  tekstu,  interakcji,  Warszawa  2007",  6)  S.
Kvale, "Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2011".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  K.  T.  Konecki,  "Studia  z  metodoligii  badań  jakościowych.  Teoria  ugruntowana,  Warszawa  2000",  2)  K.  Charmaz,  "Teoria  ugruntowana.
Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009", 3) M. Banks, "Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009",
4) T. Rapley, "Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010".
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Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08034-22-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wiedza o kulturze
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - Realizacja projektu 
badawczego wykorzystującego poznane uprzednio 
metody badań jakościowych (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Projekt 1 - Prezentacja wyników projektu badawczego 
(na zadany temat) prowadzonego niezależnie przez 
kilka odrębnych zespołów (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 1
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak
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dr Jacek Marek Kowalewski
e-mail: jacek.kowalewski@uwm.edu.pl
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dr Jacek Marek Kowalewski
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

WPROWADZENIE DO METOD JAKOŚCIOWYCH
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

16,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- lektura prac uzupełniających 5,0 godz.

- przygotowanie i realizacja projektu 10,0 godz.

15,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 31,0 godz.

liczba punktów ECTS = 31,00 godz.: 28,30 godz./ECTS = 1,10 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,52 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,48 punktów ECTS.


