
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: ANTROPOLOGIA POLITYCZNA 

2. Kod modułu kształcenia: AP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: etnologia/ antropologia kulturowa 

5. Poziom studiów: I stopień  

6. Rok studiów: 2/3  

7. Semestr: letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 godz. wykład+konwersatorium 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy:  

dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal, wdoh@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu kształcenia: 
 

C_01 Przekazanie wiedzy dotyczącej historii, przedmiotu i stanu badań i kierunków 
rozwoju antropologii politycznej  

C_02 Przekazanie wiedzy o współczesnych orientacjach  teoretyczno-metodologicznych 
antropologii politycznej  

C_03 Przekazanie wiedzy dotyczącej związków i współzależności między antropologią 
polityczną i innymi dyscyplinami nauk społecznych, humanistycznych  

C_04 Przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w antropologii politycznej i 
ukazanie ich wartości analitycznej i interpretacyjnej   

C_05 Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk kulturowych i społecznych z 
perspektywy antropologii politycznej, w tym krytycznej interpretacji współczesnych 
stosunków władzy, dominacji i podległości  

C_06 Rozwinięcie umiejętności postrzegania i analizy zjawisk badanych przez 
antropologię polityczną w szerszej perspektywie społeczno-kulturowej 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  
społecznych: brak 

 



2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:  

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 
efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  dla 
etnologii i 

antropologii 
kulturowej 

AP_01 Zna historię antropologii politycznej i orientuje się we 
współczesnym stanie i kierunkach badań tej dyscypliny 

E_W01, E_W06 

AP_02 Ma wiedzę o podstawowych orientacjach teoretyczno-
metodologicznych antropologii politycznej 

E_W01, E_W03, 
E_U04, E_W06 

AP_03 Zna i rozumie związki i możliwości współpracy antropologii 
politycznej z innymi dyscyplinami nauk społecznych i  
humanistycznych, w tym zwłaszcza z naukami o polityce  

E_W01, E_W05, 

E_W06 

AP_04 Zna terminologię z zakresu antropologii politycznej i pokrewnych 
jej dyscyplin oraz potrafi się nią właściwie posługiwać 

E_W02, E_W03, 
E_W05 

AP_05 Potrafi krytycznie analizować i interpretować zjawiska kulturowe i 
społeczne badane przez antropologię polityczną 

E_U01, E_U03, 
EU_04, E_U06, 
E_U07 

 

4. Treści kształcenia 
 

Nazwa modułu kształcenia: 
Symbol 
treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Miejsce antropologii politycznej wśród nauk o polityce – 
jedna polityka, wiele perspektyw 

AP_03, AP_06, AP_01, 
AP_08 

TK_02 Geneza antropologii politycznej  AP_02, AP_04, AP_06 

TK_03 Polityka w ujęciu ewolucjonistów  AP_01, AP_02, AP_04 

TK_04 Podejście systemowe i jego krytyka AP_01, AP_02, AP_04 

TK_05 Prcesualizm, akcjonizm, symbolizm polityczny AP_01, AP_02, AP_04 

TK_06 Neoewolucjonistyczne typologie systemów politycznych AP_01, AP_02, AP_04 

TK_07 Teorie powstanie państwa AP_01, AP_02, AP_04 

TK_08 Polityka w ujęciu marksistowskim AP_01, AP_02, AP_04 

TK_09 Władza jako podstawowa kategoria analityczna 
antropologii politycznej – od klasycznej antropologii do 
postmodernizmu 

AP_01, AP_02, AP_04, 
AP_03, AP_05, AP_06, 
AP_07, AP_08 

TK_10 Polityka widziana „od dołu” – perspektywa feministyczna, 
formy oporu i kontestacji politycznej  

AP_01, AP_02, AP_04 

TK_11 Postpolityka – polityka w ponowoczesnym świecie AP_01, AP_02, AP_04 

TK_12 Od antropologii politycznej do antropologii polityki AP_01, AP_02, AP_04, 
AP_03, AP_05, AP_06, 
AP_07, AP_08 

 
5. Zalecana literatura:  

T. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie, Kraków: Wyd. WUJ 21010.; Malewska-
Szłygin A., Antropologia polityczna – subdyscyplina antropologii czy perspektywa refleksji 



antropologicznej?, [w:] J.S. Wasilewski, A. Zadrożyńska, A. Bruczkowska (red.), Horyzonty 
antropologii kultury, DIG 2005, s. 355-365; Drozd-Piasecka M., Posern-Zieliński A. (red.), 
Antropologia polityki i polityka w antropologii, Warszawa: KNE PAN 2010; Dohnal W., Posern-
Zieliński A. (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, 
Warszawa: KNE PAN 2011; Dohnal W. Od polityki pierwotnej do postpolityki. Studium idei 
antropologicznych, Poznań: Wydawnictwo Nauka I Innowacje 2013. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu: nie przewiduje 

się 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: strona internetowa Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UAM: http://etnologia.amu.edu.pl  

 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia etnologii 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu  

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia 
zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 
efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

AP_01 TK_03, TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, TK_11, 
TK_12 

wykład z elementami 
dyskusji 

P – egzamin pisemny 

AP_02 TK_03, TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, TK_11, 
TK_12 

wykład z elementami 
dyskusji 

P – egzamin pisemny 

AP_03 TK_01, TK_12, TK_09 wykład z elementami 
dyskusji 

P – egzamin pisemny 

AP_04 TK_02, TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_07, 
TK_08, TK_09, TK_10, 
TK_11, TK_12 

wykład z elementami 
dyskusji 

P – egzamin pisemny 

AP_05 TK_03, TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, TK_11, 
TK_12 

wykład z elementami 
dyskusji 

P – egzamin pisemny 

 
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Kultura a polityka 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h 

http://etnologia.amu.edu.pl/


Czytanie literatury (podręcznik + monografia) 30 h 

Przygotowanie do egzaminu końcowego 40 h 

Własne poszukiwania materiałów – przygotowanie do 
zajęć 

20 

SUMA GODZIN 120 h 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 

4 

 

 
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: brak 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: brak 
 

 
4. Kryteria oceniania  

 
 

5.0 –  znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 

4.5 –  bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 

4.0 –  dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 

znacznymi niedociągnięciami  

3.0 –  zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z 

licznymi błędami 

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 

 

 

 


