
 

ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA 

Minimum programowe dla studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych  – OBOWIĄZUJACE OD ROKU 2020-21 

Moduły kształcenia Przedmioty  

(ćwiczenia i konwersatoria kończą się 

zaliczeniem z oceną, wykłady kończą się 

egzaminem, jeśli nie zaznaczono innej formy 

zaliczenia) 

 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć  

obligatoryjny/ 

fakultatywny 

Przynależność do 

obszaru 

kształcenia 

(H – 

humanistycznych; 

S – społecznych) 

Przedmioty 

zaliczone do 

minimum 

programowego 

dla studentów 

MISH 

Uwagi 

 

Grupa przedmiotów II 

 

Filozoficzno-

metodologiczne podstawy 

nauk humanistycznych 

 

Wprowadzenie do metodologii nauk 

humanistycznych  II rok, 15 godz. 

konwersatorium 

 

2 

 

 

O 

 

 

H 

 

 

TAK 

 

Student MISH-S 

realizuje w 

kolejności wskazane 

przedmioty; wykład 

kończy się 

egzaminem po II 

semestrze, a 

ćwiczenia i 

konwersatorium 

zaliczeniem na ocenę 

 

Grupa przedmiotów III 

Teoria i metodologia 

nauk antropologicznych 

 

 

Technika i metodologia badań etnologicznych 

I rok 60 godzin konwersat. + 48 godzin zajęć 

terenowych 

II rok, 30 godzin konwersatorium 

 

3+ 4 

(2+2)+3 = 

10 

 

O 

 

H 

 

TAK 

Student MISH-S 

realizuje w 

kolejności wskazane 

przedmioty;  

Konwersatorium  

kończy się 

zaliczeniem na 

ocenę.  

 

 

 

Wstęp do etnologii /antropologii kulturowej 

I rok, 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładów 

 

5+5 

 

 

O 

 

 

H 

 

 

TAK 

 

Student MISH-S 

realizuje w 

kolejności wskazane 

przedmioty; wykład 

kończy się 

egzaminem po II 

semestrze, a 



 

ćwiczenia 

zaliczeniem na ocenę 

Grupa przedmiotów V 

 

Studia konkretnych 

obszarów kulturowych 

 

Etnologia Polski – etap pierwszy (wykład, 30 

godz. + ćwiczenia, 30 godz.) I rok, I semestr 

5 O H TAK Student MISH-S 

realizuje w 

kolejności wskazane 

przedmioty; wykład 

kończy się 

egzaminem po I i po 

II semestrze, a 

ćwiczenia 

zaliczeniem na ocenę 

Etnologia Polski – etap drugi (wykład, 30 godz. 

+ ćwiczenia, 30 godz.)  I rok, II semestr 

5 O H TAK 

Antropologia kulturowa Europy –  

etap pierwszy (konwersatorium, 30 godz.) II 

rok, III semestr 

3 O 

 

H 

 

TAK 

 

Student MISH-S 

realizuje w 

kolejności wskazane 

przedmioty; 

konwersatoria i 

laboratorium kończą 

się zaliczeniem na 

ocenę, a wykład 

egzaminem 

Antropologia sztuki  (wykład, 30 godz.) II rok 

III semestr 

3 O H TAK 

Antropologia kulturowa Europy –  

etap drugi (konwersatorium, 30 godz.) II rok, IV 

semestr 

4 O H TAK 

Zawodowe warsztaty antropologiczne – 

mniejszości i uchodźcy (laboratorium, 30 godz.)  

II rok, IV semestr 

3 O H TAK 

Antropologia obszarów pozaeuropejskich –Etap 

I (konwersatorium, 30 godz.) III rok, V semestr 

3 O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

H 

 

H 

 

H 

 

H 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

Student MISH-S 

realizuje w 

kolejności wskazane 

przedmioty; 

konwersatoria i 

laboratorium kończą 

się zaliczeniem na 

ocenę 

Kultury świata (z elementami nauki 

specjalistycznego języka obcego)  

(konwersatorium, 30 godz.)  III rok, V semestr 

3 

Antropologia obszarów pozaeuropejskich –Etap 

II (konwersatorium, 30 godz.)  III rok, VI 

semestr 

3 



 

 

Kultury świata (z elementami nauki 

specjalistycznego języka obcego)  

(konwersatorium, 30 godz.)  III rok, VI semestr 

3 O H TAK 

 

 

Praca dyplomowa i 

egzamin dyplomowy 

 

Seminarium dyplomowe III rok, V i VI semestr 

5+5 O H tak Student MISH 

realizuje przyznany 

temat pracy 

dyplomowej i zalicza 

egzamin dyplomowy 

  

Łączna liczba punktów ECTS dla minimum programowego MISH – 67 

  


