
W roku akademickim 2017/18: 

STUDENCI I roku studiów pierwszego stopnia muszą zrealizować łącznie 2 fakultety /po 3 
ects. każdy/. 

STUDENCI II roku studiów pierwszego stopnia muszą zrealizować łącznie 3 fakultety /po 3 
ects. każdy/. 

STUDENCI III roku studiów pierwszego stopnia muszą zrealizować łącznie 2 fakultety /po 3 
ects. każdy/; oraz w przypadku złożenia podania do kierownika studiów dot. zwolnienia z 
konieczności zdawania egzaminu językowego /dotyczy osób, które zaliczyły minimum 120 

godzin lektoratu na poziomie B2 za 4 pkt. ects./ dodatkowo jest konieczność realizacji 
dodatkowego przedmiotu, który uzupełni pkt. przewidziane na egzamin językowy. 

  
siatka zajęć w r. ak. 2017/18 zostanie tak ułożona, że każdy z Państwa będzie miał 

możliwość realizacji wymaganych punktów. Przypominamy również o możliwości wyboru i 
rejestracji na tzw. OGUNY. 

 

do 13 grudnia prosimy o dokonanie wyboru jednego z zaproponowanych fakultetów /w 

sem.zimowym/; (zapisy drogą mailową): isns-z@isns.uw.edu.pl  

Fakultet zostaje uruchomiony od 5 osób maks. 20 osób. 

 
zajęcia odbędą się w czterech blokach: 17 grudnia; 14 stycznia; 28 stycznia; 4 lutego w godz. 

16.15 – 19.30 

 

 

FAKULTET 1 „Studia kobiece” dr Anna Krajewska 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z socjotechnikami stosowanymi w propagandzie 

politycznej, wykorzystywanymi do kształtowania obrazu rzeczywistości społecznej. 

Problematyka omawiana w ramach przedmiotu wiąże się z teoriami z zakresu psychologii 

polityki, psychologii społecznej i socjolingwistyki. 

 

FAKULTET 2 „Współczesne teorie interpretacji choroby” prof. dr hab. Elżbieta 

Zakrzewska - Manterys 

Choroba jako zjawisko społeczne i kulturowe; interpretacja choroby i niepełnosprawności w 

kategoriach dysfunkcji w pełnieniu ról społecznych. 
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FAKULTET 3 "Płeć i gender w antropologii kulturowej", dr Aleksandra Herman ?zamiast 

„Antropologii intymności” 

Kurs ma na celu poszerzenie wielopłaszczyznowej wiedzy dotyczącej płci i gender w kulturze 

i antropologii kulturowej. Jako taki, jest skoncentrowany na założeniach badań w 

perspektywie studiów kobiecych, m.in. podmiotowości, miejsca w strukturze i kulturze, ciała 

i jego znaczeń, przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Dobór tematów pozwala uchwycić 

relatywizm kulturowy i szerokie uwarunkowania w zakresie kulturowego konstruowania ról 

kobiet w kulturach tradycyjnych i współczesnych. Zajęcia zakładają zatem dialog między 

ujęciami klasycznymi a współczesnymi, co ułatwia krytyczną analizę obu dyskursów 

teoretycznych. Pomostem jest koncepcja wiedzy jako subiektywnej emanacji podmiotowości.  

 

FAKULTET 4 „Postkolonializm” dr hab. Jacek Kochanowski   

Badania postkolonialne zajmują się kulturowymi i społecznymi problemami krajów, które są 

byłymi koloniami. Ich kultura przedkolonialna często została zniszczona, niejednokrotnie 

nadal pozostają w sytuacji ekonomicznego uzależnienie od dawnego kolonizatora. Jak wyjść 

z tej sytuacji? Jak zbudowac niezależność kulturową? Zajęcia będą prowadzone w formie 

konwersatorium, w oparciu o teksty udostępniane on-line (naukowe i literackie) oraz 

materiały multimedialne (fragmenty filmów dokumentalnych).  

 


