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Opis przedmiotu

Głównym celem kształcenia w zakresie antropologii
poznawczej jest prezentacja klasycznego już dziś kierunku
antropologii, który wyodrębnił się jako samodzielna
dyscyplina w połowie lat 50. XX wieku a także
przedstawienie jego ewolucji i wewnętrznych zróżnicowań.
Antropologia poznawcza określana też jako kognitywna – a
u swych początków również jako "nowa etnografia" czy
"etnonauka" – została ufundowana badaniami Warda
Goodenougha. Niezależnie od wielości koncepcji, które
powstały na gruncie antropologii poznawczej założyciel
kierunku pozostawił po sobie fundamentalne i ważne do
dziś rozumienie kultury, sytuując jej jądro w obrębie
"porządku ideacyjnego" a nie tylko "fenomenalnego". Nie
chodziło więc o badanie zewnętrznych przejawów kultury
ale raczej o docieranie do formalnych aspektów modeli
percepcji i konceptualizacji rzeczywistości. Antropologia
poznawcza jest ciekawym kierunkiem, gdyż na jej gruncie
połączono kilka tradycji. W płaszczyźnie metodologicznej
podejmowała nastawienie scjentystyczne i empiryczne
jednocześnie inspirując się badaniami nad językiem,
prowadzonymi w obrębie strukturalizmu. W antropologii
poznawczej wykorzystywano metody lingwistyki a także
metody statystyczne. Jako typowo amerykański nurt
refleksji nad kulturą ma swój europejski odpowiednik w
antropologii, którą można w przybliżeniu określić jako
symboliczną. Ta ostatnia jednak mniej koncentruje się na
formalnych aspektach struktur poznawczych, preferując
aspekty treściowe.

Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

1. Zna rolę badań interdyscyplinarnych w rozwoju
antropologii poznawczej; posiada wiedzę na temat
zależności antropologii poznawczej od etnografii i
lingwistyki.

Sprawdzian
pisemny

K2_W05

2. Zna trudności związane z odmiennością języków i metod Sprawdzian
(m.in. statystycznych, empirycznych), które są
pisemny
wykorzystywane w obrębie antropologii poznawczej

K2_W02
K2_W04
K2_W06

3. Ma wiedzę o badaniach antropologicznych nad językiem, Sprawdzian
jako wyróżnionym system kultury
pisemny

K2_W04
K2_W18
K2_W19
K2_W20

3. Zna wybrane filozoficzne teorie leżące u podstaw
Sprawdzian
wyjaśniania zjawisk poznawczych - tradycję epistemologii pisemny
ukształtowanej w XVII i XVIII wieku; zna znaczenie dla
kultury Zachodu oświeceniowej wiary w rozum (Comte).

K2_W02
K2_W07

4. Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury pojmowanej
jako forma i sposób organizacji modeli poznawczych,
pozwalających konceptualizować i rozumieć rzeczywistość
a także działać w jej obrębie tak w wymiarze społecznym
jak i indywidualnie.

K2_W11

umiejętności:
Odpowiedź
ustna

K2_U02

2. Potrafi dokonać analizy konkretnych artefaktów i
Odpowiedź
zjawisk kulturowych i integrować informacje pochodzące z ustna
analiz w spójny opis rzeczywistości kulturowej.

K2_U03
K2_U07
K2_U08

3. Potrafi dobrać metody i różnicować metody badawcze w Odpowiedź
zależności od poziomu ogólności podejmowanej
ustna
problematyki.

K2_U04
K2_U07
K2_U08

4. Potrafi wziąć czynny udział w dyskusji nad rolą języka
jako podstawowego medium kultury; potrafi budować
argumentację w oparciu o posiadaną wiedzę.

Uczestnictwo
w dyskusji

K2_U12

1. Nabywa zdolności krytycznej oceny i selekcji informacji Uczestnictwo
na gruncie antropologii poznawczej ale także na gruncie
w dyskusji
rzeczywistości kulturowej i społecznej, w obrębie której
funkcjonuje.

K2_K03

1. Potrafi analizować i selekcjonować dostępne informacje
oraz oceniać ich wartość w procesie ujawniania
"ideacyjnego" (głębokiego, istotowego) porządku kultury.

Kompetencje społeczne:

2
3
Literatura

1. Amerykańska antropologia kognitywna, Poznanie, język,
klasyfikacja i kultura, Wybór i red.nauk.: Michał
Buchowski, Warszawa 1993.
2. A Zaporowski, Antropologia kognitywna. Powiedz
cokolwiek a powiem ci kim jesteś, [w:] B.OlszewskaDyoniziak (red.), Antropologiczne wizje kultury, Warszawa
2004.
3. A.Barnard, Antropologia, Warszawa 2006.
4. W.Burszta, Język a kultura w myśli etnologicznej,
Warszawa 1986.

Punkty ECTS
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Ogólna forma zaliczenia

Egzamin

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny sprawdzający zakres przyswojonej wiedzy a
także umiejętność samodzielnego myślenia.

Język wykładowy

polski

Koordynator przedmiotu
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