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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu – antropologia ekonomiczna 
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu – AE 
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny) – obowiązkowy 
4. Kierunek studiów – etnologia i antropologia kulturowa 
5. Poziom kształcenia  (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie) – I stopień 
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny) – ogólnoakademicki 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje) – 2 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) – 30 h Wk 
9. Liczba punktów ECTS –  3 ECTS 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /  
prowadzących zajęcia – dr Małgorzata Zofia Kowalska, malgorzata.kowalska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy – polski 
12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie) nie 

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu 

 

II. Informacje szczegółowe 
 

1. Cele modułu zajęć/przedmiotu 

C1  Przyswojenie wiedzy z zakresu antropologii ekonomicznej oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej 
specyfiki antropologicznej analizy zjawisk ekonomicznych  

C2  Przyswojenie najważniejszych koncepcji i kierunków badań dotyczących porównawczej analizy 
zjawisk gospodarczych  

C3  Wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów z zakresu antropologii gospodarczej, w 
tym rozwinięcie krytycznego spojrzenia na najważniejsze perspektywy teoretyczne  

C4  Wykształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji, formułowania problemów i rozwiązywania zadań 
badawczych  

C5  Wykształcenie umiejętności zastosowania pojęć wykształconych w ramach humanistycznej refleksji 
nad życiem gospodarczym do analizy aktualnych wydarzeń, procesów i zjawisk  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 
obowiązują) 
 
Znajomość historii i specyfiki dyscypliny  
 

3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku 
studiów  
 

Symbol EK dla 
modułu 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu  
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:  

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

AK_1 
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu antropologii 
ekonomicznej oraz nauk pokrewnych  

E_W04, E_W07  

AK_2 

Zna i rozumie najważniejsze metody analizy i 
interpretacji zjawisk gospodarczych właściwe 
wybranym tradycjom badawczym w obrębie etnologii i 
antropologii kulturowej oraz dyscyplinach pokrewnych  

E_W01, E_W04,  

AK_3 
Odpowiednio stosuje terminologię i procedury 
analityczne dotyczące zjawisk gospodarczych  

E_W02, E_W04, 
E_W07 

AK_4 
Dostrzega powiązania interdyscyplinarne etnologii i 
antropologii kulturowej z innymi naukami w obszarze 
analiz gospodarki  

E_W05, E_W06 

AK_5 

Potrafi formułować własne opinie i sądy w oparciu o 
teksty omawiające szczegółowe aspekty życia 
gospodarczego  

E_W01, E_W04, 
E_U01, E_U02, 
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E_U04, E_U06, 
E_U09, E_K03 

AK_6 

Ma świadomość kompleksowej natury zjawisk 
gospodarczych oraz ich historycznej zmienności, a 
także odmiennych kontekstów kulturowych i 
geograficznych  

E_W09, E_U04, 
E_K07, E_K10 

AK_7 

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w 
zakresie stosowania kulturowych analiz życia 
gospodarczego 

E_K01 

AK_8 

Posiada umiejętności analizowania tekstów 
dotyczących życia gospodarczego obejmującą syntezę 
poglądów, metod i narzędzi badawczych  

E_U02,  E_U09, 
E_K02 

 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu 
 

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu 
Symbol/symbole  
EK dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Wprowadzenie – przedmiot zajęć, omówienie sylabusa i zaliczenia AK_1-8 

Czym jest antropologia ekonomiczna? 
AK_1-8 

Różne podejścia antropologiczne do badania zjawisk gospodarczych 
(formaliści/substantywiści) 

AK_1-8 

Badanie gospodarek niekapitalistycznych. Pierwotne społeczeństwo dobrobytu. 
Ekonomia moralna 

AK_1-8 

Gospodarka kapitalistyczna a ustrój polityczny 
AK_1-8 

Nierównomierny rozwój gospodarczy 
AK_1-8 

Socjalizm i postsocjalizm 
AK_1-8 

Neoliberalizm 
AK_1-8 

Pieniądz i akumulacja 
AK_1-8 

Produkcja i praca 
AK_1-8 

Konsumpcja, rynek i kultura 
AK_1-8 

Konsumpcja, rynek i kultura 
AK_1-8 

Kryzysy gospodarcze 
AK_1-8 

Kryzysy nie tylko gospodarcze 
AK_1-8 

Alternatywne modele gospodarki 
AK_1-8 

 

5. Zalecana literatura: 

Carrier, J. G. (2005, ed.) A Handbook of Economic Anthropology. Cheltenham, Northampton: Edward 
Elgar (fragmenty) 
Douglas, M., B. Isherwood (2002) The world of goods. Towards an anthropology of consumption. London, 
New York: Routledge (fragmenty)  
Dunn, E. (2017) Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej (fragmenty) 
Eriksen, T.H. (2009) Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen (fragmenty) 
Graeber, D. (2018) Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 
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Hann, C. & Hart K. (2015) Antropologia ekonomiczna. Historia, etnografia, krytyka. Poznań: Wydawnictwo 
Nauka i Innowacje 
Malinowski, B (1981) Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe 
(fragmenty) 
Mauss, M. (2001) ‘Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych’ w: M. 
Mauss, Socjologia i antropologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 107-68 
Polanyi, K. (2001) Wielka Transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródłą naszych czasów. Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwa Naukowe 
Rakowski, T. (2009) Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Gdańsk: słowo / obraz terytoria (fragmenty) 
Robbins, R. (2008) Globalne problemy a kultura kapitalizmu. Poznań: Pro Publico 
Sahlins, M. (2003) ‘Pierwotne społeczeństwo dobrobytu’ w: M. Kempny, E. Nowicka (red.) Badanie 
kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe  
Sroczyński, G. (2015) Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z nami dalej. Warszawa: Agora SA 
(fragmenty) 
Wilk R., Cliggett L. (2011) Ekonomie i kultury, Podstawy antropologii ekonomicznej. Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
Dodatkowa literatura przedmiotu zostanie wskazana przez prowadzącą w trakcie kursu.  
Prowadząca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w liście zalecanej literatury.   
 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp.: 
 

Literatura do zajęć jest dostępna w Bibliotece Wydziału Historycznego oraz w Bibliotece Głównej UAM lub 

udostępniana przez prowadzącą.   
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III. Informacje dodatkowe  
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę wskazać 

z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne) 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć ✔ 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny ✔ 

Wykład problemowy  

Dyskusja ✔ 

Praca z tekstem ✔ 

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Pokaz i obserwacja  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔ 

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) -   

…  

 

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów 
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne) 
 

Sposoby oceniania 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

A_1-A_8 

Egzamin pisemny       

Egzamin ustny ✔ 

Egzamin z „otwartą książką”       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne       

Test       

Projekt       

Esej       

Raport       

Prezentacja multimedialna       

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)       

Portfolio       

Inne (jakie?) -        

…       
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30h 

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a
 s

tu
d
e
n
ta

* 

Przygotowanie do zajęć  

Czytanie wskazanej literatury 30h  

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, 
prezentacji, demonstracji, itp.  

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30h 

Inne (jakie?) -  

SUMA GODZIN 90h  

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować 
inne 
 

 
4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 

 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne 
4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne 
4,0 – dobra wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne 
3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi 
niedociągnięciami 
3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami 
2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne 

 
 

 


