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ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

□  zajęcia prowadzone stacjonarnie  
□  zajęcia prowadzone hybrydowo  
□  zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
□  zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

ROK 

 
I II III IV V 

SEMESTR 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 

 
  2 2       

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

  30 30       

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

15-20 godzin pracy własnej +konsultacje 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład, wykład problemowy 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZN - zaliczenie notą/E-ZN – zaliczenie notą z użyciem metod i technik kształcenia na odległość 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 

zasady e-oceny  

zaliczenie ustne/kolokwium 

 

Kolokwium semestralne (w formie indywidualnej rozmowy ze studentem za pośrednictwem platformy MS 
Teams) weryfikuje znajomość lektury wybranej przez studenta z listy przedstawionej przez prowadzącego 
(różne listy w semestrze zimowym i letnim) oraz orientację w zakresie zagadnień omawianych w danym 
semestrze w toku wykładów. 
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TREŚCI MERYTORYCZNE Zakres tematyczny zajęć – w semestrze III: 
1. Znaczenie pojęcia kultura i jego ewolucja. Podstawowe sposoby rozumienia kultury. Główne wątki 
w definicjach kultury. Istotne cechy i płaszczyzny istnienia zjawisk kulturowych. Rozróżnienie: natura-kultura-
cywilizacja. Pojęcie społeczeństwo pierwotne. 
2. Główne orientacje w badaniach nad kulturą i najważniejsi ich reprezentanci. Nauka o kulturze 
i dyscypliny ościenne. Kryteria integracji kultury. 
3. Zagadnienie tożsamości kulturowej. Wielokulturowość. Etnocentryzm. Relatywizm kulturowy. 
Specyfika i uwarunkowania interpretacji antropologicznej. Zagadnienie wartości w kulturze. Mechanizmy 
zmiany kulturowej. 
4. Jednostka a kultura (proces uspołecznienia – mechanizmy i znaczenie; internalizacja kultury 
a możliwość samorealizacji; persona społeczna; problem wolności w kulturze; opresyjny aspekt kultury; 
świadomość i nieświadomość a kultura (koncepcje Z. Freuda i C. G. Junga). 
5. Język w kulturze: właściwości języka jako systemu komunikacyjnego; specyfika znaku językowego; 
znaczenie kontekstu sytuacyjnego w procesie komunikacji; językowy obraz świata (zależność: system języka – 
rzeczywistość); specyfika kultur oralnych (zależność: rzeczywistość – myśl – język w kulturach 
przedpiśmiennych); pismo jako technologia; kulturowe konsekwencje piśmienności; relacja słowo mówione - 
słowo pisane; Oralność i piśmienność a ciągłość tradycji i sposoby jej doświadczania. 
6. Czas jako kategoria kultury. Doświadczenie, kategoryzacja i waloryzacja czasu w kulturze. 
7. Przestrzeń jako kategoria kultury. Doświadczenie, kategoryzacja i waloryzacja przestrzeni w kulturze. 
8. Podstawowe związki społeczne (Gemeinschaft i Gesellschaft; Bund; instytucja małżeństwa i związki 
pokrewieństwa). 
9. Mit: orientacje w refleksji nad mitem; typologia mitów; sposoby istnienia, konteksty występowania 
i funkcje mitu w kulturze; degradacja mitu i jej konsekwencje. 
10. Obrzędy w kulturze – rozróżnienie: rytuał i ceremonia; relacja: rytuały-wierzenia; kulturowe funkcje 
rytuału; typologia rytuałów; rites de passage; communitas. 
 
Zakres tematyczny zajęć – w semestrze IV: 
1. Magia w kulturze: właściwości światopoglądu magicznego w społeczeństwach pierwotnych; typologia 
wierzeń i praktyk magicznych; konteksty występowania i funkcje magii. Współczesne przejawy myślenia 
magicznego i okultyzmu. 
2. Relacja magia-religia-nauka (istotne analogie i różnice; wzajemne uwarunkowania). Animizm. 
Totemizm. 
3. Szamanizm. Trans i opętanie w kulturze: funkcje, przykładowe formy i kulturowe konteksty. 
4. Maska w kulturze: funkcje, formy, symbolika. 
5. Kultura masowa i społeczeństwo masowe; mechanizmy i formy homogenizacji; mit w semiologicznym 
ujęciu Rolanda Barthesa. 
6. Społeczeństwo konsumpcyjne.  
7. Globalizacja. 
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8. Postęp technologiczny a świadomość uczestników kultury: technologiczne uwarunkowania sposobów 
postrzegania, klasyfikowania i wartościowania rzeczywistości i człowieka w kulturze, ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii współczesnych. 
9. Nowe media i „kultura konwergencji”: nowe formy i globalny wymiar obiegu informacji a świadomość 
uczestników kultury i ich percepcja rzeczywistości. 
10. Kwantyfikacja kultury. Kultura algorytmów. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Literatura podstawowa: 
Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006 i inne wydania, 
Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998 i inne wydania, 
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2005 i inne wydania, 
Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2004 
i inne wydania, 
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. 
Kolankiewicz, Warszawa 2005 i inne wydania, 
Barbara Olszewska-Dyoniziak, Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, 
Kraków 1991, 
Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, 
Zygmunt Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000 i inne wydania, 
Edmund Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004. 
 
Wybrana literatura uzupełniająca: 
Fred Inglis, Kultura, Warszawa 2007, 
Chris Hann, Antropologia społeczna, Kraków 2008, 
Thomas Hylland Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii kulturowej i społecznej, 
Warszawa 2009, 
Michał Buchowski, Wojciech J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992, 
Andrzej Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005, 
Alan Aldridge, Konsumpcja, Warszawa 2006, 
Neil Postman, Technopol. Tryumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995 i inne wydania, 
Henry Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007,  

Magdalena Szpunar, Kultura algorytmów, Kraków 2019; praca dostępna też w formie cyfrowej: 

https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/szpunar_magdalena_kultura_algorytmow.pdf 

Jan Kreft, Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Kraków 2019; praca dostępna w formie 

cyfrowej: 

https://www.researchgate.net/publication/332752295_Wladza_algorytmow_U_zrodel_potegi_Google_i_Face

booka/link/5ec6b61c458515626cbf1ac7/download 

 

ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 

https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/szpunar_magdalena_kultura_algorytmow.pdf
https://www.researchgate.net/publication/332752295_Wladza_algorytmow_U_zrodel_potegi_Google_i_Facebooka/link/5ec6b61c458515626cbf1ac7/download
https://www.researchgate.net/publication/332752295_Wladza_algorytmow_U_zrodel_potegi_Google_i_Facebooka/link/5ec6b61c458515626cbf1ac7/download
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odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku AKTORSTWO 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnych 
charakterysty
k poziomów w 

PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie   

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 
KA_W05 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi 

i praktycznymi aspektami  studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju 
P7U_W P7S_WG 

KA_W07  dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej związków z 
innymi dziedzinami współczesnego życia, potrafi samodzielnie rozwijać tę wiedzę w sposób 
odpowiadający swojej specjalności 

P7U_W P7S_WG 
PS7_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 
w zakresie realizacji prac artystycznych 
KA_U05  posiada zdolność kreatywnego myślenia o tekście, a także wypracowywania własnych sposobów 

wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego, dokonywania analizy treściowej i porównawczej 
P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 
 
W zakresie umiejętności werbalnych 
KA_U17        posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na 

tematy związane z ich specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 
P7U_U P7S_UK 

KA_U18 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U  P7S_UW 
P7S_UU 

KA_U19 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 
KA_U20 potrafi dyskutować na temat specjalistycznych zagadnień sztuk filmowych i teatralnych oraz prowadzić 

debatę w zróżnicowanym środowisku z zachowaniem szacunku dla wzajemnych poglądów  
P7U_U P7S_UK 

P7S_UW 
P7S_KO 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 
KA_K01        kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także pochodzącej od 

ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych działań kulturotwórczych, także w warunkach 
ograniczonego dostępu  do potrzebnych informacji 

P7U_K P7S_KR 
P7S_KO 

KA_K06        ciągłego rozwoju poprzez samodzielną pracę oraz inspirowania i organizowania procesu doskonalenia 
umiejętności warsztatowych innych osób 

P7U_U PS7_KR 
P7S_UU 
P7S_KK 
P7S_KO 
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KA_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki 

P7U_K P7S_KK 

W zakresie komunikacji społecznej 
KA_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 

pracą i etosem zawodu 
P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 
 
 
 
______________________________________________ 

Podpis pedagoga  
            __________________________________________ 

Podpis dziekana  


