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Ogólny opis przedmiotu:
Seminarium proponuje: 1) zapoznanie się z pojęciami i koncepcjami mieszczącymi się w ramach
antropologii narracji czy też antropologicznego narratywizmu, wykorzystującymi głównie dociekania
Paula Ricoeura i związanymi z trzema polami tematycznymi: wspólnota, religijność, codzienność; 2)
przygotowanie zarysów własnych projektów badawczych mieszczących się w ramach narratywizmu
antropologicznego i dotyczących wspomnianych trzech pól tematycznych.
Cel zajęć: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów w sposób myślenia i terenowego badania
właściwy narratywistycznie uprawianej antropologii kulturowej, z założeniem, iż – przynajmniej jako
metodologiczne tło – może on być przydatny w przygotowaniu przez nich własnych badań i
naukowych opracowań.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Po zakończeniu kursu student zna:

podstawowe pojęcia i ujęcia mieszczące się w ramach narratywizmu antropologicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem idei Paula Ricoeura,
zasady jakościowego badania empirycznego (terenowego) realizującego podejście
narratywistyczne
Umiejętności:
Po zakończeniu kursu student potrafi:

analizować i oceniać z punktu widzenia narratywizmu antropologicznego prace
badawcze oparte na zbieraniu opowieści, wskazać, czym przyjmowane w nim sposoby
analizy i interpretacji wyróżniają się na tle innych ujęć w naukach społecznych i
humanistycznych, korzystać z literatury narratywistycznej dla ogólnej dyskusji
teoretycznej i metodologicznej, w tym zwłaszcza z myślą o przygotowaniu własnego
antropologicznego projektu badawczego
przedstawić zarys takiego projektu
Inne kompetencje (postawy):
Po zakończeniu kursu student potrafi:

przejawiać otwartość i wrażliwość na „życiową prawdę” opowieści, stosować rzetelne
metody ich empirycznego (terenowego) badania oraz analizy i interpretacji
antropologicznej
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
pisemny test końcowy sprawdzający podstawową wiedzę studenta w zakresie pojęć i koncepcji
badawczych rozważanych na zajęciach
praca pisemna związana z tematem seminarium (zarys własnego projektu badawczego)

aktywny udział w zajęciach: odpowiadanie na pytania, dyskutowanie i

argumentowanie, współpraca przy tworzeniu projektów badawczych.
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