SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
Nazwa zajęć/przedmiotu: Kultura współczesna
Kod zajęć/przedmiotu: 18-KW-11hws2
Rodzaj zajęć/przedmiotu: fakultatywny
Kierunek studiów: Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Poziom studiów: I stopień
Profil studiów: ogólnoakademicki
Rok studiów: I
Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h ĆW
Liczba punktów ECTS: 2
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
dr Monika Błaszczak-Stachowiak - monblasz@amu.edu.pl
mgr Mateusz Kłosowski mateusz.klosowski@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:








ukazanie spektrum współczesnych znaczeń pojęcia kultury, metod jej (ich) badania oraz
zależności wyników badawczych od przyjętych strategii interpretacyjnych;
refleksja nad zagadnieniem współczesności, teraźniejszości, pamięci i konfiguracji oglądu
świata z nich wynikających;
omówienie podstawowej terminologii z zakresu wiedzy o kulturze oraz nabywanie zdolności
do zastosowania jej w praktyce zawodowej;
ukazanie dynamiki między współczesną kultura rodzimą, europejską a także powszechną
przy uwzględnieniu kultur mniejszości, subkultur i rozmaitych rejestrów społecznych;
dostarczenie narzędzi i wykształcenie umiejętności służących uczeniu o kulturach i
reagowaniu na bieżące zjawiska kultury w praktyce dydaktycznej;
doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji, wartościowania różnorodnych przejawów
kultury współczesnej oraz zjawisk kulturowych – kształtowanie umiejętności nazywania i
uzasadniania własnej i cudzej identyfikacji kulturowej;
kształtowanie postaw otwartych na odmienność kulturową.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): brak
3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
przedmiotu i odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku studiów (EK)
Symbol EU dla
Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia
zajęć/przedmiotu EU student/ka:
EU_01

EU_02

EU_03

posiada orientację we współczesnych wątkach
kulturoznawstwa,
filozofii
i
innych
dyscyplin
zainteresowanych kulturą, potrafi nazwać i wykorzystać
wybrane metodologie we własnym omówieniu
wybranych zjawisk kultury;
rozpoznaje i nazywa bogactwo odniesień kulturowych w
zróżnicowanych tekstach, których zna reprezentatywny
dla ostatnich dwóch dekad szereg; potrafi utwory i
zjawiska te wykorzystać jako punkt odniesienia w
wypowiedzi pisemnej oraz w możliwych działaniach
dydaktycznych w pracy zawodowej;
wykazuje się etyczną i estetyczną wrażliwością na
różnorodność kulturową i potrafi ją wykorzystać w

Symbole EK dla
kierunku studiów
HS_W01, HS_W05,
HS_W07, HS_W08,
HS_W14, HS_U01

HS_W05, HS_W08,
HS_U08, HS_U11

HS_W05, HS_W08,
HS_U08,
1

EU_04

EU_05

EU_06
EU_07

EU_08

dyskusji o współczesnej kulturze oraz prezentowaniu
własnej identyfikacji kulturowej a także dzięki nim
rozwiązywać problemy wynikające z różnic kulturowych;
korzysta
sprawnie
i
twórczo
z
narzędzi
interdyscyplinarnych w procesie pozyskiwania wiedzy, a
także w komunikacji; krytycznie, samokrytycznie
postrzega swój udział w kulturze;
potrafi analizować, interpretować oraz wartościować
współcześnie istotne, charakterystyczne, popularne
zjawiska kulturowe, zarówno w obrębie kultury rodzimej,
jak i innych kultur, wykorzystuje przy tym współcześnie
istotne filozoficzne odniesienia;
rozpoznaje specyfikę różnorodnych narzędzi i mediów
związanych z udziałem w kulturze;
wykorzystuje rozmaite źródła wiedzy o kulturze, z
uwzględnieniem narzędzi intermedialnych, a także umie
zastosować tę wiedzę ogólną w obserwacji praktyki
życiowej;
wykazuje się inwencją w zakresie samodzielnego
myślenia i prezentacji jego wyników.

HS_K02, HS_K03

HS_U08, HS_U11

HS_U03, HS_U07,
HS_U08, HS_U09

HS_U12
HS_W05, HS_W07,
HS_U12

HS_U04, HS_U11,
HS_K02

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

Współczesne badania nad kulturą; metodologie badania i filozofia
kultury w XXI wieku. Wzory, źródła i obiegi kultury w pierwszych
dekadach XXI stulecia.

KW_01, KW_02,
KW_03, KW_05,
KW_07

Dominujące we współczesności
mechanizmy kulturalne.

i

KW_01, KW_02,
KW_03, KW_05,
KW_06, KW_07

Współczesność jako zagadnienie. Postrzeganie czasu w
(po)nowoczesnym świecie; tradycja a współczesność w badaniach
kulturoznawczych; kwestie ciągłości kultur i zagadnienie miejsca
cywilizacji śródziemnomorskiej we współczesnych definicjach
kultury polskiej i europejskiej.

KW_01, KW_02,
KW_03, KW_04,
KW_05, KW_06,
KW_07, KW_08

Wydarzenie kulturalne w globalnej wiosce. Znaczenie promocji i
instytucji kultury (nagród, festiwali, targów...) oraz wybrane
przykłady ważnych powszechnych doświadczeń kulturowych
ostatnich dwudziestu lat.

KW_02, KW_03,
KW_04, KW_05,
KW_06, KW_07

Rytuał, zabawa, praca jako współczesne źródła kultury.

KW_02, KW03, KW_05

Cechy charakterystyczne rodzimej kultury narodowej na tle kultur
Europy i świata.

KW_02, KW_03,
KW_04, KW_05,
KW_08

Stereotypy: np. płciowe, narodowe, regionalne, rasowe, kategoria
inności we współczesności.

KW_01, KW_02,
KW_03, KW_06,
KW_07, KW_08

media,

gatunki,

formaty

2

Rejestry kultury – relacja między tym, co “artystyczne” i tym, co
“masowe” jako zagadnienie społeczne i aksjologiczne.

KW_01, KW_02,
KW_03, KW_04,
KW_05, KW_06,
KW_07

Teksty artystyczne i literackie reprezentacyjne dla ważnych w
kulturze europejskiej tekstów.

KW_01, KW_02,
KW_03, KW_05

5. Zalecana literatura:
Poniższa lista ma jedynie charakter informacyjny i stanowi skróconą wersję spisu,
obejmującego literaturę podmiotu i przedmiotu, jaki pojawi się w harmonogramie zajęć
sporządzonym przez prowadzącego).
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2001
Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. G. Godlewskiego, Warszawa 2003
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. L. Kolankiewicza, Warszawa 2005
Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006
Ponadto m.in.:
Abramowska J., Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995
Auerbach E., Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 2004
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000
Burzyńska A., M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009
Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Kraków 1987
Janion M., Niesamowita słowiańszczyzna, Kraków 2006
III.

Informacje dodatkowe

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne):
Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja

X

Praca z tekstem

X

Metoda analizy przypadków

X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna

X

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu

X

Pokaz i obserwacja
3

Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach

X

Inne (jakie?) …
2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne):

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
EU_01

EU_02

EU_03

EU_04

EU_05

EU_06

EU_07

EU_08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej

X

Raport
Prezentacja multimedialna

X

X

X

Egzamin praktyczny (obserwacja
wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Praca własna studenta

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Przygotowanie do zajęć

5

Czytanie wskazanej literatury

10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.

5

Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej

5

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

5

SUMA GODZIN

60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

2

4

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
5,0 – Bardzo dobre rozumienie konsekwencji wynikających z wieloznaczności pojęcia kultury.
Umiejętność trafnego i twórczego wykorzystania definicji i pojęć z zakresu przedmiotu w
interpretacji konkretnych zjawisk istniejących i pojawiających się w zakresie antropologii i
estetyki. Bardzo dobra orientacja dotycząca specyfiki kultury polskiej i zjawisk dla niej
charakterystycznych, wysokie kompetencje problemowego opisu kultury europejskiej, bardzo
dobre umiejętności opisu wybranych kultur lokalnych na tle kultury globalnej. Wysoko rozwinięta
umiejętność postrzegania, rozumienia i opisu przejawów wpływających na identyfikację
kulturową jednostek i grup społecznych. Praktyczna umiejętność trafnego stosowania
opanowanej wiedzy w podejmowanych analizach, interpretacjach i wartościowaniu różnorodnych
przejawów kultury oraz zjawisk kulturowych. Znakomite kompetencje rozumienia różnorodności
kulturowej.
4,5 – dobra znajomość różnych definicji pojęcia kultury i rozumienie konsekwencji wynikających
z jego wieloznaczności. Umiejętność trafnego wykorzystania opanowanych definicji i pojęć w
interpretacji konkretnych zjawisk i dokonań człowieka w zakresie antropologii i estetyki.
Ponadprzeciętna orientacja dotycząca zagadnień z zakresu kultury polskiej, wysokie
kompetencje i umiejętności pozwalające opisywać wybrane kultury lokalne na tle kultury
europejskiej i globalnej. Praktyczna umiejętność identyfikacji, rozumienia i opisu przejawów
decydujących o przynależności kulturowej jednostek i grup społecznych. Umiejętność
stosowania opanowanej wiedzy w podejmowanych analizach, interpretacjach i wartościowaniu
różnorodnych przejawów kultury oraz zjawisk kulturowych. Bardzo dobre kompetencje w
zakresie różnorodności kulturowej.
4,0 – dobra znajomość różnych definicji pojęcia kultury i rozumienie konsekwencji wynikających
z jego wieloznaczności. Umiejętność wykorzystania właściwych definicji i pojęć z zakresu
przedmiotu w interpretacji wybranych zjawisk kulturowych i dokonań człowieka. Dobra orientacja
dotycząca zagadnień z zakresu kultury polskiej, kompetencje i umiejętności wystarczające do
proponowania trafnych opisów wybranych kultur lokalnych na tle kultury europejskiej i globalnej.
Praktyczna umiejętność identyfikacji, rozumienia i opisu przejawów decydujących o
przynależności kulturowej jednostek i grup społecznych. Umiejętność prowadzenia analiz,
interpretacji i wartościowania różnorodnych przejawów kultury oraz zjawisk kulturowych.
3,5 – zadowalająca znajomość podstawowych definicji kultury i rozumienie konsekwencji
wynikających z jego wieloznaczności. Umiejętność wykorzystania najważniejszych definicji i
pojęć z zakresu przedmiotu w interpretacji podstawowych zjawisk i dokonań człowieka w
zakresie kultury. Orientacja w zakresie kultury polskiej, kompetencje i umiejętności
wystarczające do uzasadniania proponowanych opisów wybranych kultur lokalnych na tle kultury
europejskiej i globalnej. Umiejętność rozpoznania, rozumienia i opisu charakterystycznych
przejawów decydujących o identyfikacji kulturowej jednostek i grup społecznych.
3,0 – podstawowa znajomość najważniejszych definicji kultury i świadomość jego
wieloznaczności. Umiejętność wykorzystania podstawowych definicji i pojęć z zakresu
przedmiotu w interpretacji najważniejszych kulturowych zjawisk i dokonań człowieka. Orientacja
w zakresie wybranych kultur lokalnych na tle specyfiki kultury polskiej, kompetencje i
umiejętności pozwalające uzasadniać ich podobieństwa i różnice widoczne na tle kultury
europejskiej i globalnej. Umiejętność identyfikacji i opisu przejawów decydujących o identyfikacji
kulturowej jednostek i grup społecznych.
2,0 - niezadowalająca znajomość pojęcia kultury i podstawowych jego definicji. Niewystarczająca
umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotu do przeprowadzenia podstawowych
interpretacji dotyczących istotnych zjawisk w zakresie kultury polskiej. Małe kompetencje
pozwalające na porównanie planu kultur lokalnych, narodowych i kultury globalnej,
niewystarczające do wyjaśnienia fenomenu różnorodności kulturowej.

5

