
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej (ćwiczenia)

• Prowadząca: mgr Magdalena CHUŁEK

• Dane kontaktowe: magdalena.chulek@ug.edu.pl

• Semestr: zimowy 2020/2021

• Liczba godzin: 30 godzin

Cele zajęć

1. Przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznej i metodologicznej specyfiki antropologii.

2. Rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów naukowych.

3. Rozwinięcie umiejętności konfrontowania tekstów teoretycznych z przykładami.

4.  Przekazanie  wiedzy  na  temat  obszarów  zainteresowań  i  zagadnień  poruszanych  przez

antropologów.

5. Przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych koncepcji i pojęć stosowanych w antropologii oraz

przygotowanie do ich stosowania.

Najważniejsze efekty zajęć

Po zakończeniu ćwiczeń student:

1. Jest świadomy na czym polega specyfika analizy antropologicznej.

2. Potrafi dekonstruować pojęcia antropologiczne używane w dyskursie potocznym.

3. Rozumie na czym polega zróżnicowanie form organizacji społeczności ludzkich oraz  systemów

wyobrażeniowych.

4. Potrafi syntetyzować, analizować i interpretować teksty naukowe.

5. Potrafi konceptualizować podobieństwa i różnice między systemami społecznymi.

6. Prowadzi dyskusje z użyciem terminologii antropologicznej.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Zakładany efekt uczenia
się

Ćwiczenia w formie
pisemnej

Aktywne uczestnictwo
w zajęciach

Kolokwium w formie
ustnej

Wiedza
K_W01 + + +
K_W02 + + +
K_W05 - + -
K_W06 + + +
K_W07 + + +
K_W08 + + +

Umiejętności
K_U05 + + +

Kompetencje
K_K01 + + +
K_K02 + - +
K_K05 - + -
K_K06 + + -
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Treść zajęć

1. Wprowadzenie do myślenia antropologicznego

2. Podstawy warsztatu antropologa

3. O interpretacji i rozumieniu

4. Sposoby myślenia czyli jak myślą „tubylcy”?

5. Myślenie w kategoriach teoretycznych

6. Konceptualizacja złożoności kulturowej i jej konsekwencje

Literatura

Zalecane podręczniki

Barnard A., Antropologia, PIW, Warszawa, 2006.

Barnard A., Spencer J. Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Volumen, 2008.

Eriksen  T.  H.,    Małe  miejsca,  wielkie  sprawy.  Wprowadzenie  do  antropologii  społecznej  i  

kulturowej  , przeł.   J. Wołyńska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2009. - podręcznik  

bazowy

Herzfeld M.,  Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie,  Wydawnictwo UJ,

Kraków 2004.

Literatura podstawowa

Klasyczne teksty antropologiczne stanowiące przegląd tematów, które interesują antropologów oraz

stosowanych przez nich interpretacji oraz rozstrzygnięć teoretycznych i metodologicznych.

Teksty każdorazowo przesłane zostaną uczestnikom ćwiczeń drogą mailową na tydzień przed ich

zapowiedzianą analizą.

Forma zaliczenia

Warunek dopuszczenia do zaliczenia - uczestnictwo w zajęciach tj. obecność i aktywność (czytanie

i udział w analizie zadanych tekstów problemowych).

1. Ćwiczenia w formie pisemnej (do 6000 znaków) – rozwiązanie zadanych problemów/ odpowiedź

na pytania sprawdzające stopień wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w świetle refleksji

antropologicznej.

2. Kolokwium - ma formę ustną
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