
 
KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)  
 
1.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

Instytut Humanistyczno-Artystyczny 

2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 

3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 

4. Profil studiów Praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Wiedza o kulturze 

7. Kod przedmiotu FA-P-01 

8. Poziom/kategoria przedmiotu podstawowy 

9. Status przedmiotu obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 
studiów 

semestr I    

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator przedmiotu mgr Agnieszka Andrzejewska  

14. Odpowiedzialny za realizację 
przedmiotu 

mgr Agnieszka Andrzejewska  agand@poczta.fm 

 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Seminarium 
S 

Praktyka 
PZ 

30  - - - - - - 

 
 
3. Cele przedmiotu  
 
C1 - student nabywa wiedzę z zakresu podstaw wiedzy o kulturze; ma elementarną wiedzę o 
powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy o 
profilu kształcenia ogólnego; 
 
C2 - student potrafi identyfikować procesy kulturowe, rozpoznawać paradygmaty badawcze 
wypracowane w ramach kulturoznawstwa; potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować 
informacje, wykorzystując różne źródła; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje umiejętności; 
  
C3 - student rozumie swój udział i odpowiedzialność w systemie społecznym, ma 
świadomość własnego odpowiedzialnego stanowiska jako twórcy i odtwórcy kultury, buduje 



własną postawę otwartą na różnorodność i inność.  
 
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Podstawowa znajomość kultury i historii powszechnej z zakresu szkoły średniej; 

 Podstawowe umiejętności w zakresie kwerendy www; 

 Podstawowe umiejętności czytania tekstów naukowych ze zrozumieniem. 
 
 

5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku  
 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

W_01 

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu wiedzy o 
kulturze w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej, zna podstawową terminologię nauk 
kulturoznawczych 

K_W01 

W_02 
Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauki o kulturze z 
innymi dziedzinami humanistyki (literaturoznawstwo, historia, historia 
sztuki, wiedza o kulturze, filozofia) 

K_W02 

U_01 
Student potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych, tekstów 
akademickich i technologii informacyjnych 

K_U07, K_U09 

K_01 
Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy. 

K_K04 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; K – konwersatorium, C - ćwiczenia) 

 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 Wstęp. Czym jest kultura i sposoby jej rozumienia. Podstawowe pojęcia. 2 

W2 Przykłady modeli analizowania różnic kulturowych - Geert Hofstede, Edward T. Hall. 2 

W3 Pierre Bourdieu: kapitał kulturowy, kapitał społeczny, przemoc symboliczna. 2 

W4 Główne fale rozwoju cywilizacji. 2 

W5 Homogenizacja kultury. Globalizacja. Amerykanizacja. 2 

W6 Makdonaldyzacja społeczeństwa. 2 

W7 Modernizm i postmodernizm. 4 

W8 
Sztuka postmodernistyczna. Konceptualizm. Instalacja, performance, happening i 
in. 

2 

W9 Teksty kultury. Intertekstualność. Metatekst. Hipertekst. 4 

W10 Feminizm. Proces historyczny oraz współczesne ruchy feministyczne. 4 

W11 Genderlekt. Dyskryminacja językowa.  2 

W12 Kultura polska przed transformacją ustrojową (PRL, Żelazna Kurtyna) i po 1989 r. 2 

 Razem: 30 

https://m.pwsw.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=1988
https://m.pwsw.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=2157


7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Efekt 
kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Sprawdzian 
wejściowy 

Sprawo
zdanie 

Inne 
(obserwacja 
studentów, 

rozmowa z nimi) 

W_01  X X     

W_02  X X     

U_01  X X 
 

   

K_01       X 

 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 

Symbol Forma zajęć 

N1 Wykład połączony z prezentacją 
multimedialną (filmy dokumentalne, 
zdjęcia) 

 
 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium nr 1 

F2 Kolokwium nr 2 

 
 
Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwiów  
(średnia zwykła F1+F2) 

P2 Egzamin pisemny podsumowujący znajomość 
całości zagadnień 

 
9.2. Kryteria oceny  
 
 

E
fe

k
t 

k
s
z
ta

łc
e

n
ia

 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01_
W_02 

Student 
wykazuje 

bardzo ogólną 
orientację w 

Student 
wykazuje 
więcej niż 

ogólną 

Student 
wykazuje dobrą 

orientację w 
przedmiocie 

Student 
wykazuje dobrą 

orientację w 
przedmiocie i 

Student 
wykazuje 

bardzo dobrą 
orientację i duże 



przedmiocie  orientację w 
przedmiocie  

zainteresowani
e nim 

zainteresowanie 
przedmiotem  

U_01 
 

Student osiąga 
z prac 

pisemnych 
zaliczeniowych 

51 - 60% 
punktów  

Student osiąga 
z prac 

pisemnych 
zaliczeniowych 

61 – 70% 
punktów  

Student osiąga 
z prac 

pisemnych 
zaliczeniowych 

71 – 80% 
punktów 

Student osiąga 
z prac 

pisemnych 
zaliczeniowych 

81 – 90% 
punktów 

Student osiąga z 
prac pisemnych 
zaliczeniowych 

91 – 100% 
punktów 

K_01 
 

Student 
wykazuje 
niewielką 

świadomość 
znaczenia 
wiedzy o 
kulturze  

Student 
wykazuje 

pewną 
świadomość 

znaczenia 
wiedzy o 
kulturze 

Student 
wykazuje 
wyraźną 

świadomość 
znaczenia 
wiedzy o 
kulturze 

Student 
wykazuje sporą 

świadomość 
znaczenia 
wiedzy o 
kulturze 

Student 
wykazuje 

bardzo dużą 
świadomość 

znaczenia 
wiedzy o 
kulturze 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
 
Baldwin E. et al., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007. 
Barber, B.R., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2007. 
Chmielewska K., Wołowiec G. (red.), Opowiedzieć PRL, Warszawa 2011. 
Daszewska, M. Czas przełomu Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928, Kraków 
2019  
Graff A., Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2001. 
Historia życia prywatnego t. V Od I wojny światowej do naszych czasów, Wrocław 2008. 
Hofstede, G. et al., Kultury i organizacje, Warszawa 2011  
Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2009 
Strinati, D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 2001  
Szpakowska, M. (red.), Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, Warszawa 2008  
 
11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie efektu 
do efektów zde-
finiowanych dla 
programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby oceny 

W_01-
W_02 

K_W01 C1 W01 – W12 N1 F1, F2, P1, P2 

U_01 K_W02 C2 W01-W12 N1 F1, F2, P1, P2 

K_01 K_W05 C3 W01 - W12 N1 obserwacja, 
rozmowa 

 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 

Średnia liczba 
godzin 
na zrealizowanie 
aktywności 

Udział w wykładach  30 



Udział w ćwiczeniach -- 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach -- 

Udział w praktyce zawodowej -- 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  2 

Udział w konsultacjach 2 

Suma godzin kontaktowych 34 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 15 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne -- 

Przygotowanie do konsultacji 2 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 6 

Suma godzin pracy własnej studenta 23 

Sumaryczne obciążenie studenta 57 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności praktyczne 10 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne 1 

 
 

 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji  
 
Odpowiedzialny za przedmiot:    Dyrektor Instytutu:  
 
mgr Agnieszka Andrzejewska     dr Irena Kozimala 
 
Przemyśl, dnia 30.09.21 r. 
 


