
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE REALIZOWANE W SEMESTRZE ZIMOWYM  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 

STUDIA LICENCJACKIE 

ROK 1 

STUDENT WYBIERA JEDEN PRZEDMIOT – LABORATORIUM FAKULTATYWNE 

OPIS PRZEDMIOTÓW 

1. Dr Wiesław Banach, Analiza dyskursów medialnych 

- omówienie podstawowych pojęć z zakresu analizy dyskursów medialnych (dyskurs, 

dyskusja, komunikacja, media, język, narracja, interpretacja, kontekst, perswazja, 

retoryka, hegemonia, panowanie, poprawność polityczna, populizm, „mowa 

nienawiści” itd.); 

- językowy, społeczny, polityczny i kulturowy kontekst dyskursów medialnych; 

- metody, techniki i narzędzia interpretowania przekazu medialnego;  

- media tradycyjne i nowoczesne – podobieństwa i różnice; 

- Internet jako zwierciadło dyskursów medialnych (narodowego, poprawności 

politycznej, populistycznego, dyskursu sukcesu i luzu);  

- analiza dyskursów medialnych wybranych portali internetowych;  

 

2. Prof. Jacek Zydorowicz, Kultura w obiektywie. Warsztaty fotograficzne 

Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Oprócz wprowadzenia do 

teoretycznych zagadnień kultury wizualnej i różnych konwencji obrazowania, studenci 

będą mieli okazję w praktyce zapoznać się z metodami rejestrowania procesów i 

wytworów kulturowych. Uzyskane zarówno w warunkach studyjnych jak i plenerowych 

materiały wizualne będą poddawane wspólnym analizom podczas zajęć, szczególnie 

pod kątem przydatności tych metod do badań kulturoznawczych 

 

3. Prof. Magdalena Kamińska, Badanie wspólnot online 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z dorobkiem kulturoznawczych i 

społecznie zorientowanych badań nad internetem, cyberkulturą i wspólnotami online 

oraz wypracowanie umiejętności zastosowania jakościowych metod badań 

społecznych w odniesieniu do środowisk internetowych. 

 

4. Mgr Aleksandra Michalska, Kultura aktywna 

 

Kultura aktywna to ta, w której dochodzi do spotkania twórcy, tudzież jego dzieła z 

odbiorcą. Jedną z ról kulturoznawcy może być pełnienie funkcji pośredniczącej i 

animującej działania związane z procesem kształtowania świadomej komunikacji 



między twórcą/jego dziełem i odbiorcą oraz współtworzenie kultury. Narzędziami w 

tym procesie mogą być różnorodne metody pracy z wieloma środowiskami 

docelowymi, uzależnione również od zastanego kontekstu. Dlatego w ramach cyklu 

zajęć zostanie omówionych kilka obszarów edukacji kulturowej jak również dyplomacji 

publicznej i kulturalnej, które stawiają przed kulturoznawcą/twórcą/dziełem wyzwania 

uzależnione od kontekstu kulturowego i środowiskowego. Zajęcia bazujące przede 

wszystkim na wiedzy praktycznej i doświadczeniach w wymiarze polskim i 

zagranicznym obejmują następujące obszary tematyczne: dyplomacja publiczna i 

kulturalna jako „soft power”, edukacja kulturowa na gruncie polskim i zagranicznym w 

różnorodnych aspektach – polityka instytucji publicznych, takich jak muzea, domy 

kultury, biblioteki i inne, turystyka kulturowa i ochrona dziedzictwa - w kontekście 

miast i wsi, omówienie specyfiki pracy dla grup odbiorców docelowych: 

niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, seniorów, dzieci i młodzieży, dorosłych 

18+ oraz osób „wykluczonych”. Laboratorium odbywać się będzie z wykorzystaniem 

pomocy multimedialnych i ćwiczeń w planowaniu strategii działania jednostek kultury 

w zakresie edukacji i promocji kulturowej.   

 

5. Dr Marek Chojnacki, Partycypacyjne projektowanie reklam społecznych 

 

Zajęcia mają charakter twórczy i praktyczny. Tytułowe „projektowanie partycypacyjne 

reklam społecznych” dotyczy procesu twórczego, który wykorzystuje wiedzę i 

doświadczenie przyszłych odbiorców kampanii. Wybór tematu reklamy społecznej jest 

rezultatem przeprowadzonych sesji analitycznych, prowadzonych w konkretnych 

środowiskach. Następnie, w oparciu o metodykę kolektywnej twórczości następuje 

zespołowe generowanie pomysłów reklamowych. Program zajęć będzie 

odwzorowaniem tego procesu. Studenci zapoznają się z metodami i stylami myślenia 

kreatywnego. W ramach ćwiczeń przewiduje się etapowe tworzenie symulacyjnych 

reklam społecznych, które w finalnej ewaluacji będą poddane dyskusji z udziałem 

zewnętrznych ekspertów z branży reklamowej i organizacji prospołecznych. W cyklu 

zajęć zajmiemy się reklamą prasową, miejską, filmową oraz radiową. Zaliczenie 

otrzymuje się na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz samodzielnie 

przygotowanej wizji reklamy społecznej na ustalony temat.  

ROK 2 

STUDENT WYBIERA DWA WYKŁADY MONOGRAFICZNE 

STUDENT WYBIERA DWA KONWERSATORIA – opis zajęć w informacji dla 3 roku (poniżej) 

OPIS WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH 

1. Prof. Marcin Adamczak, Historia filmu polskiego 

W trakcie zajęć omówiona zostanie historia polskiego filmu. W centrum 

zainteresowania znajdzie się fabularny film pełnometrażowy. Wykład prezentował 



będzie szerokie ujęcie, łączące historię kina z charakterystyką kultury, historii i 

literatury kolejnych dekad. Zakres czasowy wykładu obejmował będzie kino II RP, PRL 

i III RP. Każdy z wykładów ilustrowany będzie fragmentami dzieł filmowych z epoki. W 

trakcie wykładu reżyserocentryczna, autorska perspektywa rozwinięta będzie o wątki 

związane z recepcją, badaniami widowni, dystrybucją oraz aspektami produkcyjnymi.  

 

Warunki zaliczenia: obecność + test pisemny 

 

2. Prof. Sławomir Sztajer, Teoria religi 

Obecność religii w kulturach świata oraz jej wpływ na inne dziedziny kultury sprawiają, 

że religie stanowią ważny przedmiot zainteresowania badaczy kultury. Teoretyczna 

refleksja nad religią koncentruje się nie tyle na poszczególnych historycznych formach 

religii, ile na uwarunkowaniach, które sprawiają, że ludzkie myślenie i zachowanie 

kierują się ku kulturowo postulowanym nadprzyrodzonym światom. Teorie religii 

usiłują dostarczyć odpowiedzi na pytania, czym jest religia, jak powstała, co stanowi o 

jej specyfice, jakim przemianom ulegała na przestrzeni dziejów, a także jakie będą jej 

losy w przyszłości. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe 

zagadnienia teoretycznej refleksji nad religią. Refleksja ta korzysta z osiągnięć 

dyscyplin naukowych takich jak socjologia, filozofia, antropologia, psychologia, 

kognitywistyka czy biologia.  

3. Prof. Magdalena Grenda, Poznańskie teatry alternatywne 

Wykład monograficzny " przybliża działalność artystyczną, społeczną i pozateatralną 

kilkunastu, niezależnych zespołów teatralnych rezydujących w stolicy Wielkopolski. 

Wykład obejmuje rozważania teoretyczne dotyczące nazywania i definiowania 

współczesnego teatru offowego oraz przedstawia historię rozwoju poszczególnych 

grup tworzących poznańskie "zagłębie teatrów alternatywnych". Zajęcia obejmują 

również wizyty studyjne w siedzibach poznańskich teatrów i spotkania z ich liderami.  

Zaliczenie: praca pisemna  

4. Dr Tomasz Żaglewski, Historia komiksu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią zachodniego komiksu 

popularnego i niezależnego. W ramach zajęć słuchacze poznają genezę komiksu jako 

medium, prześledzą jego ewolucję od prostych form graficznych do rozbudowanych 

narracji wizualnych, a także nauczą się charakteryzować najważniejsze odmiany 

twórczości komiksowej z uwagi na jej konteksty formalne, historyczne i kulturowe. 

Forma zaliczenia: egzamin pisemny 

 

5. Dr hab. Andrzej Bełkot, Zabawa w kulturze 

1. Teorie zabawy oraz uczestnictwa w sferze ludycznej 



 a) Teorie klasyczne 

 b) Teorie współczesne 

 c) Specyfika podejść dyscyplinarnych w badaniu zjawisk ludycznych 

 d) Ideał Homo ludens 

2. Śmiech, komizm, humor  

 a) Uwarunkowania kulturowe 

 b) Funkcja językowa 

 c) Rola społeczna 

3. Historia kształtowania się praktyk ludycznych 

 a) Życie świąteczno-obyczajowe i wierzenia religijne 

 b) Rytuały świąteczno-obyczajowo-ludyczne 

 c) Emancypacja obyczajów ludycznych 

 d) Karnawał 

 e) Zabawa a praca w świecie nowożytnym  

 f) Społeczna waloryzacja sfery ludycznej w dobie industrializacji 

4. Zabawa współcześnie 

 a) Dzisiejsze praktyki ludyczne 

 b) Społeczne znaczenie zabawy 

 c) Zabawa w dobie kultury medialnej 

 d) Rozrywka w kulturze masowej i popularnej 

5. Karnawalizacja kultury współczesnej 

 a) Kultura konsumpcyjna 

 b) Hybrydyzacja zjawisk społecznych 

 c) Zabawa w konsumpcje, konsumpcja zabawy 

 d) Kultura przyjemności 

 e) Homo ludens w kulturze karnawalizacji 

 

6. Prof. Marcela Kościańczuk, Grupy mniejszościowe w kulturze 

1    Wstępne rozpoznanie- o kim jest ten wykład? 

2-3. Mechanizmy przemocy wobec mniejszości i grup mniejszościowych 

A)     Historia (kolonializm, dyskursy polityczne, II wojna światowa) 

B)      Mechanizmy budowania tożsamości, mechanizm kozła ofiarnego, inne 

mechanizmy grupowe, self-hating 

C)      Reakcje na akty przemocy- zjawiska społeczne wokół mniejszości 

4. Rozumienia rasy 

5. Język a kwestia różnorodności 

6. Religia a problem mniejszości 

7 -8Widoczność mniejszości  (w świetle antropologii wizualności) oraz obecność 

mniejszości  w sztuce i kulturze,  formy empowermentu 

9. Miasto jako oaza lub miejsce wykluczenia mniejszości 

10.  Ciało jako obszar wykluczenia 



11. Prawa mniejszości 

12. Sytuacja grup mniejszościowych w Polsce 

13.Problematyka edukacji grup mniejszościowych i o grupach mniejszościowych 

14. Podsumowanie najważniejszych wątków, dyskusja o nowych możliwościach 

wzajemnej  współpracy wokół tematów mniejszościowych. 

15. Egzamin 

Ocena z przedmiotu obejmuje w 50% ocenę z prezentacji, które będą przygotowane w 

trakcie semestru, przy poszczególnych tematach i w 50% z egzaminu, który będzie miał 

formę sprawdzenia znajomości podstawowej terminologii oraz rozumienia tematu . 

Pytania będą miały charakter wyjaśnienia kilku terminów i zjawisk związanych ze 

studiami mniejszościowymi, przedostatnie zajęcia będą stanowiły formę 

przygotowania do egzaminu, w formie prac grupowych nad analogicznymi tematami 

do możliwych zagadnień egzaminacyjnych. 

 

7. Dr Wiesław Małecki, Kulturowe dyskursy miłosne 

To wykład monograficzny, gdzie przewodnikiem będzie Prof. F. Fellmann - jeden z 

najciekawszych filozofów niemieckich końca XX i początków XXI wieku, który swój 

naukowy dorobek budował badając kwestie tworzenia się indywidualności, 

samorozumienia i rozumienia. Dziedzina, która byłaby mu najbliższą, była antropologia 

filozoficzna. Dlaczego ten właśnie autor? Ponieważ poszukując odpowiedzi na pytanie 

co stanowi fundament ludzkiej kultury zaproponował następującą hipotezę: nie jest to 

ani rozum (animal rationale) ani praca (homo faber) ani też tradycja; tylko miłość. To 

ona stanowi trudno dostrzegalną ale źródłową więź konstytuującą byt ludzki. 

Oryginalność tej tezy polega jednak na tym, że Fellmannowi nie chodzi ani o 

chrześcijańską miłość bliźniego, o zwierzęco ufundowaną seksualność, ani też o 

freudowskie jej psychiczne korzenie. Miłość w rozumieniu filozofa symbolizuje PARA. 

"Człowiek jako istota wywodząca się z pary" - oznacza przekonanie, że jednostkowa 

podmiotowość jest pochodną "uprzywilejowanego partnerstwa", czyli erotycznego 

związku miłosnego i tym samym przełamuje opozycję jednostka - wielość. Ta myśl 

będzie przyczynkiem do podróży Fellmanna po bezdrożach kultury (filozofia, 

antropologia, socjologia, biologia), a wydeptane przez niego ścieżki wykorzystamy, by 

pójść jeszcze dalej... aż "tam, gdzie rosną poziomki". 

warunki zaliczenia: test wyboru, zakres materiału: treści wykładów 

lit. pomocnicza: 

Platon, "Uczta", M. Mead, "Mężczyźni i kobiety", B. Malinowski, "Życie seksualne 

dzikich", E. Illouz, "Uczucia w dobie kapitalizmu", A. Green, G. Kohon, "Miłość i jej losy" 

 



ROK 3 

STUDENT WYBIERA DWA KONWERSATORIA  

OPIS PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH  (LABORATORIA I KONWERSATORIA) WSPÓLNE 

DLA 2 I 3 ROKU 

1. Dr Małgorzata Durzewska, Koncepcje zmiany społecznej 

Obecność, udział w dyskusji oraz przygotowana i przedstawiona przez studenta 

prezentacja jednego ze wskazanych w treściach programowych tematu, z 

uwzględnieniem argumentów „za” i „przeciw”, opisywanego procesu zmian społeczno-

kulturowych. 

 

2. Dr Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kultura popularna wobec codzienności 

Celem zajęć jest przyjrzenie się pokrewnym zjawiskom, jakimi są kultura popularna 

oraz doświadczenie codzienności. Przedstawione zostaną podstawowe ujęcia 

metodologiczne obu zjawisk funkcjonujące we współczesnej humanistyce w 

perspektywie porównawczej z zamiarem ich wykorzystania jako narzędzi 

interpretacyjnych. 

 

3. Prof. Jan Grad, Kalendarze jako zwierciadło i przekaz kultury 

Od pierwszego polskiego kalendarza w XV wieku przez następne stulecia, stały się one 

szczególnym źródłem wiedzy o świecie dla ich odbiorców, ale też odzwierciedlającym 

stan kultury danego czasu. Z początkowych, zawartych w nich informacji 

astronomicznych, astrologicznych, prognoz pogody i porad magiczno-leczniczych, 

rozrosły się do ogólnych i specjalistycznych kompendiów wiedzy. Z tego względu są 

interesującym źródłem poznania różnych historycznych zjawisk kultury, w 

szczególności obyczajów.     

 

4. Mgr Emilia Stachowska, Hip-hop studies (L) 

Proponowany przedmiot skupiał się będzie na analizie współczesnej kultury i 

dominujących w niej zjawisk oraz wzorów kulturowych właśnie przez pryzmat hip-hopu 

– przede wszystkim rapu (według NCK obecnie najbardziej popularnego wśród 

młodzieży gatunku muzycznego), ale także pozostałych jego filarów, m.in. graffiti. 

Studenci zapoznani zostaną z dotychczasowym dorobkiem hip-hop studies, 

proponowanymi przez dyscyplinę metodologiami oraz historią hip-hopu, a następnie 

na podstawie wybranych treści analizować będą najbardziej dominujące w kulturze 

hip-hopowej wątki – nie tylko w ujęciu globalnym, ale również lokalnym.  

 

Celem przedmiotu jest zaproponowanie studentom narzędzi, dzięki którym będą mogli 

oni przeprowadzić analizę kulturową zjawisk i wzorów, które transmitowane są za 



pomocą popkulturowych treści. Odnosząc się do dorobku hip-hop studies, łatwiej 

będzie bowiem dostrzec złożoność niektórych procesów, a także rozważyć ich 

strukturę w oparciu o dominujący na rynku muzycznym hip-hop i wypracowane na jego 

gruncie: system komunikacyjny, wartości, a nawet styl życia. 

 

5. Prof. Sławomir Sztajer, Fenomenologia religii 

Fenomenologia religii jest dyscypliną religioznawczą zajmującą się m. in. 

systematyzowaniem, rozumieniem i interpretacją przejawów życia religijnego. W 

odróżnieniu od historii religii, rekonstruującej dzieje poszczególnych religii, 

fenomenologia koncentruje się na typach zjawisk, które występują w różnych 

tradycjach religijnych. Podejście takie pozwala na systematyczne ujęcie i pogłębione 

rozumienie przejawów życia religijnego. Celem zajęć jest zapoznanie się z 

podstawowymi zastosowaniami metody fenomenologicznej w badaniu zjawisk 

religijnych na przykładzie konkretnych typów zjawisk religijnych, takich jak np. święty 

czas, święta przestrzeń, mit, doświadczenie religijne.  

 

6. Dr Juliusz Iwanicki, Analiza krytyczna dziejów alternatywnych i teorii spiskowych w 

kulturze 

Celem zaproponowanych zajęć jest interdyscyplinarny i wspólny przegląd zjawisk 

kulturowych z tematyki dziejów alternatywnych i teorii spiskowych. Konwersatorium 

oparte jest na treściach z zakresu religioznawstwa, historii i kulturoznawstwa. W Polsce 

część poruszanych zagadnień spopularyzował projekt „Zwrotnice Czasu” w ramach 

Narodowego Centrum Kultury od 2009 roku oraz numer tematyczny „Czasu Kultury” 

pt. „Teorie Spiskowe”. Wybór materiału na zajęciach będzie dotyczyć tekstów kultury 

dotyczących powieści i komiksów, ale również publicystyki historycznej. Dzieje 

alternatywne i teorie spiskowe są również źródłem imagitywnych inspiracji we 

współczesnym filmie, których fragmenty będą na konwersatorium poddane projekcji 

oraz dyskusji.   Na zajęciach przeanalizowane zostaną poszczególne studia 

przypadków, rekonstruujących możliwe źródła powstania danej teorii 

spiskowej/historii alternatywnej, jak i krytyczne analizy na gruncie literatury naukowej. 

Wspólnie ze słuchaczami zastanowimy się podczas elementów dyskusji, jaka jest 

zasadność danej teorii i dlaczego zyskuje ona popularność w danym okresie 

kulturowym?  

 

7. Dr Wiesław Banach, Rewolucja seksualna 
Celem zajęć jest przybliżenie genezy, przebiegu i przejawów rewolucji seksualnej, która dokonała się w 

latach 60. XX wieku zwłaszcza na gruncie zachodniej kultury. 

 

8. Dr hab. Andrzej Bełkot, Prywatne-publiczne. Przemiany obyczajowości 

"Prywatne - publiczne" historia kultury z perspektywy przemiany obyczajów.  



"Co kraj, to obyczaj", mawia stare porzekadło. W ramach fakultatywnych zajęć przyjrzymy się 

następującym zjawiskom z perspektywy kultury polskiej i wybranych europejskich na 

następujące zjawiska:  

1. Wizja świata 

2. Dom i rodzina  

3. Obyczaje stołu 

4. Rozrywka i czas wolny  

5. Praca  

6.  Życie publiczne:  

7. Organizacja państwa i polityki  

8.  Między prywatnym a publicznym- religia  

9. Kobiety w życiu publicznym 

10. Obyczaj a patriotyzm  

 

9. Mgr Piotr Firych, Promocja kultury 

W obliczu dzisiejszych rynkowych, technologicznych i społecznych uwarunkowań 

sektora kultury rośnie istota działań z obszaru komunikacji i promocji. Organizacje 

kulturalne i artyści, chcąc efektywnie realizować swoją misję, zmuszeni są poszukiwać 

nowych metod pracy. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów zarówno w 

wiedzę, jak i w praktyczne umiejętności z obszaru promocji kultury. 

Przykładowe zagadnienia wchodzące w program przedmiotu: kategoria sukcesu w 

kulturze, prezentacja i zdefiniowanie kluczowych pojęć z obszaru promocji, 

zmieniające się praktyki promocji kultury – promocja kiedyś i dziś, planowanie działań 

komunikacyjnych dla organizacji kulturalnych, wykorzystanie internetu dla działań 

promocyjnych. 

 

10. Dr Marek Chojnacki, Teatr radiowy 

Na zajęciach podjęte zostaną ćwiczenia z zakresu projektowania słuchowisk radiowych 

oraz procesów tworzenia nagrań ze szczególnym uwzględnieniem form teatralnych. 

Studenci zostaną również zapoznani z historią gatunku oraz kluczowymi pojęciami 

dotyczącymi kultury audialnej. Analizie poddane zostaną kierunki przemian, aktualne 

tendencje rozwojowe oraz stan zapotrzebowania społecznego na odbiór sztuki 

poprzez medium radiowe. Jako formę zaliczenia przedmiotu przewiduje się 

przygotowanie skryptu scenariusza teatru radiowego według reguł podanych na 

zajęciach. Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które mogą 

zainicjować dalszy, samodzielny rozwój zainteresowań studenta. Na pierwszych 

zajęciach, w porozumieniu z grupą uczestników, ustalony zostanie zakres 

zaangażowania twórczego, odpowiadający potrzebom całej grupy jaki  i 

indywidualnym studentom.  

 

11. Dr Marek Chojnacki, Projektowanie i reżyseria widowisk tematycznych (L) 



Pod pojęciem „widowisko tematyczne” rozumiemy działania artystyczne, których 

celem jest komunikowanie treści związanych z okolicznościowymi zamówieniami firm 

i instytucji miejskich. Inne określenia odpowiadające głównemu tematowi zajęć to: 

„spektakl dedykowany” „spektakl z lokowaniem produktu” „spektakl promujący 

wizerunek firmy” „spektakl rocznicowy” „widowisko inaugurujące mistrzostwa 

sportowe” itd.  Specyfika tych wydarzeń dotyczy łączenia sztuki z biznesem, co 

odpowiada aktualnym hasłom i tendencjom rozwoju współpracy twórców i 

animatorów kultury z pozostałymi obszarami życia społecznego. Podczas zajęć zostaną 

przeanalizowane konkretne realizacje powstałe w wyniku takich założeń. Studenci 

będą mogli poznać szczegóły dotyczące powstawania koncepcji oraz pracy reżyserskiej, 

która w przypadku widowisk tematycznych charakteryzuje się limitowanym czasem 

przygotowań oraz potrzebą współpracy z różnymi ludźmi, począwszy od tzw. gwiazd aż 

po specjalistów z zakresu obsługi sceny.  Formą zaliczenia będzie projekt widowiska na 

zadany temat, zasady prezentacji zostaną szczegółowo omówione na zajęciach.  

 

12. Mgr Magdalena Frąszczak, Pamięć – studium przypadku 

1. Pamięć 8h 

W ramach tego bloku zostaną przyswojone podstawowe zagadnienia związane z 

pamięcią 

Pamięć indywidualna i zbiorowa, komunikacyjna i kulturowa (Assmanowie, 

Halbwasch), nośniki pamięci (Golka), zapominanie (Ricoeur), przywracanie pamięci, 

2. Studium przypadku/przykłady 10h 

Kontekst badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, początki inicjatyw związanych z 

Żydami + przedstawienie konkretnych miejsca, inicjatyw, rzeczy w Wielkopolsce 

związanych z Żydami. Jak w poszczególnych miejscowościach funkcjonuje pamięć o 

Żydach. 

3. Warsztat Badacza/Badaczki 8h 

Przedstawienie metod badawczych, etyka badań, praca ze źródłami tworzenie 

etnografii w Internecie i raportów 

Zaliczenie 4h: aktywność na zajęciach, konsultacja projektu badawczego, stworzenie 

raportu z badań, przedstawienie wyników na zajęciach.  

 

Efekty kształcenia: znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii dotyczących 

pamięci, znajomość dziedzictwa żydowskiego w Wielkopolsce, umiejętność 

zaplanowania i przeprowadzenia badań etnograficznych, tworzenie raportów 

badawczych 

Każdy ze studentów byłby zobowiązanych do przeprowadzenia badań, oczywiście 

byłyby to niewielkie badania. Każdy student wybierze miejsce, miejscowość, inicjatywę 

w Wielkopolsce i zbadałby ją pod kątem tego jak za ich pomocą kształtowana jest 

pamięć o Żydach, czy pamięć Żydów. Badania będą prowadzone przez Internet. 

 



13. Prof. Marcela Kościańczuk, Komunikacja ‘w’ i ‘o’ konflikcie 

1.       Czym jest konflikt? Typy konfliktów  (proces grupowy,  podział ze względu na 

tematykę konfliktu i ilość stron w nie zaangażowaną, głębokość konfliktu). 

2.       Co pomaga, co przeszkadza w komunikacji w konflikcie- neuropsychologiczne, 

ewolucyjne, psycho-kulturowe i semiotyczne konteksty. 

3.       Konflikt w świetle badań nad budowaniem tożsamości oraz psychologii 

społecznej. 

4-5. Negocjacje jako jeden ze sposobów komunikacji w konflikcie. 

6.       Porozumienie bez przemocy  i mini mediacje jako jeden ze sposobów komunikacji 

w konflikcie . 

7.       Mediacje 

8.       Process work i metoda dramy jako metody pracy nad konfliktem. 

9.       Obrazy konfliktów – analiza ikonograficzna. 

10.   Metoda Betzavta- wywoływanie konfliktu jako droga przezwyciężenia go. 

11.   Konflikt w świetle teorii gier 

12-13.  Medialne obrazy konfliktów, media jako agenci konfliktów. Analiza źródeł 

prasowych, internetowych, filmowych, telewizyjnych.  Na koniec 13tych zajęć nastąpi 

losowanie tematów zadań zaliczeniowych, do opracowania w 2osobowych zespołach. 

14-15 Prezentacja zaliczeniowa polegająca na opracowaniu diagnozy, typu i możliwych 

rozwiązań konfliktu, a także rodzaju dyskursu,  jaki przedstawia konflikt (będą to 

wypowiedzi medialne). Zadanie może wymagać sięgnięcia zarówno do informacji na 

temat typów konfliktu jak i krytycznej analizy źródeł na jego temat.  Ocenie podlega 

rzeczowość i intersubiektywność, uwzględnienie powyższych punktów oraz 

wykorzystanie teorii, omawianych na zajęciach (na ocenę bdb trzeba wykorzystać 

przynajmniej 3 koncepcje, na dobrą 2, na dostateczną jedną koncepcję- koncepcje to 

na przykład teoria tożsamości, psychologia społeczna, psychologia ewolucyjna, 

metoda betzavta (jako typ budowania rozwiązań), teorie negocjacji, mediacje, teoria 

gier, analiza ikonograficzna, semiotyka,). Prezentacja ma trwać 15-20 minut, 

początkowa część służy wprowadzeniu grupy w temat i przedstawieniu jego 

pogłębionych źródeł, do których dociera grupa analizująca. 

 

14. Dr Maciej Kijko, Kultura antropocenu. Antropocen i badania kultury 

Opis: Zajęcia mają być próbą namysłu nad relacją pomiędzy wyróżnieniem epoki 

geologicznej i określeniem jej w odwołaniu do aktywności ludzkich społeczeństw, a 

naukami o kulturze. Zostaną podjęte kwestie teorii kultury, konsekwencji i wyzwań 

jakie wyróżnienie antropocenu stawia przed naukami o kulturze. 

 

15. Prof. Jacek Zydorowicz, Kulturowe wymiary terroryzmu 

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom możliwie szerokiego spektrum 

sposobów pojmowania terroryzmu determinowanych zarówno kontekstem 

kulturowym jak i historycznym. Zajęcia mają więc na celu zarówno przybliżenie zjawisk 



terroryzmu z drugiej połowy XX i pocz. XXI w., jak i spojrzenie na nie m.in. przez 

pryzmat kultury wizualnej. Reprezentacje wizualne terroryzmu zmieniały się bowiem 

nie tylko w związku z rozwojem technik obrazowania, ale i doraźną polityką państwa 

oraz retorycznymi potrzebami samych terrorystów. Inne założenia leżały u podstaw 

zamachów z pobudek religijnych, inne z narodowowyzwoleńczych 

(separatystycznych), kontrkulturowych czy ekologicznych.   

Część z tych reprezentacji powstawała w sposób intencjonalny, jako oficjalne 

komunikaty, inna cześć utrwaliła się w kolektywnej pamięci jako dokumentalne „ikony” 

zniszczeń i tragedii. Niebagatelne znaczenie posiada w tym względzie również kultura 

artystyczna, która zawsze aktywnie reagowała na terroryzm badając tak jego przyczyny 

jak i kulturowe konsekwencje.   

 

STUDIA II STOPNIA IC 

ROK 2 

1. Dr Tomasz Żaglewski, Comic book cultures 

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie konkretnych przykładów graficznych 

narracji komiksowych w kontekście teorii kultury i szerokiego zaplecza tematyki 

kulturowej. Studenci będą mogli zapoznać się z metodami analizowania wybranych 

tematów społecznych i kulturowych (jak feminizm, rasizm, dyskursy polityczne, 

autobiografizm komiksowy) oraz samego komiksu w jego bogatych zależnościach 

ekonomicznych, produkcyjnych i odbiorczych. Po zajęciach studenci potrafić będą 

wskazywać oraz dyskutować na temat wybranych kulturowych tropów na 

przykładzie wskazanych komiksów, ale także rozumieć status narracji graficznych w 

szerokim paradygmacie studiów kulturowych. 

 

2. Dr Katarzyna Machtyl, Visual culture and semiotics. Selected issues 

- zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z najważniejszymi teoriami w 

studiach nad kulturą wizualną i w semiotyce wizualnej 

- wprowadzenie podstawowych terminów, pojęć, metodologii i różnych orientacji 

w semiotyce wizualnej 

- pogłębianie kompetencji kulturowych współczesnego człowieka w warunkach 

komunikacji międzykulturowej; student rozumie złożoność rozmaitych tradycji 

kulturowych, potrafi analizować, interpretować i wypowiadać się krytycznie na 

temat różnych reprezentacji wizualnych w ujęciu semiotycznym. 

 

 

 

 

 



 


