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Kierunek i poziom studiów: Etnologia, drugi 

Sylabus modułu: Ekologia, kultura, zmiana nad środkowym Nilem                

Kod modułu: 12-ET-S2-F12-8.1EKZ 

                  

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  -------- 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr hab. Maciej Kurcz            (maciej.kurcz@us.edu.pl) 

rok akademicki  

semestr letni 

forma studiów stacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

- średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji 
efektów kształcenia (w skali 2.0-5.0) przy założeniu, że wszystkie sposoby 
weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na 
ocenę dostateczną) 
- obecność na minimum 80 % zajęć (indywidualne zaliczenie wszystkich tematów, 
które zostały omówione na zajęciach opuszczonych przez studenta/-kę) 

informacje dodatkowe ---------------- 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta/-ki 

nazwa  Kod 

wykład 12-ET-S2-F12-8.1EKZ_fs_1 

prowadzący dr hab. Maciej Kurcz (maciej.kurcz@us.edu.pl) 

grupa(-y)  

treści zajęć 1. Wprowadzenie do zagadnień modułu. 
2. Człowiek i środowisko nad środkowym Nilem. 
3. Dom, zagroda, wieś – krajobraz kulturowy wsi nad Nilem. 
4. Gospodarka, konsumpcja i konsumeryzm – między tradycją a żywiołową 

globalizacją – kwestia ruchliwości przestrzennej, proliferacja pojazdów 
samochodowych, telefonów komórkowych i innych dóbr 
technicznoużytkowych. 

5. Religia, magia i zwyczaje. 
  

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta/-
ki 

15 h 

opis pracy własnej poza zajęciami kontaktowymi student/-ka zobowiązany/-na jest do zapoznania się z 
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studenta/-ki literaturą przedmiotu 

organizacja zajęć  jedna godzina tygodniowo wg harmonogramu (wg harmonogramu: www. 
weinoe.us.edu.pl) 

literatura 
obowiązkowa 

1. Kurcz Maciej Za Trzecią Kataraktą, PTL, Wrocław, 2007. 

2. Ząbek Maciej Arabowie z Dar Hamid – społeczność w sytuacji zagrożenia 

ekologicznego, Dialog, Warszawa 1998. 

literatura 
uzupełniająca 

1. Kurcz Maciej Żywi święci i ich groby. Grobowce kopulaste 

północnego Sudanu w kontekście religii, życia społecznego i lokalnych 

tradycji architektonicznych, „Lud”, t. 86. 2002. 

2. Współczesna zagroda północnego Sudanu, „Lud”, t. 87, 2003. 

3.  Żywot zgodny z obyczajem i religią. Cykl życia wieśniaka 

północnosudańskiego, „Lud”, t.89 2005. 

4. Rytuały kuchenne. O zachowaniu przy jedzeniu nad Środkowym Nilem. 

W: Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. R. 

Stolična, A. Drożdż, „Bibliotheca Ethnologia Ethnografie Centralis”, t. 

2. Cieszyn 2010, s. 54-62. 
5. Między rzeką a pustynią. Kategoria granicy w kulturze ludowej Sudanu 

północnego, „Lud”, t. 91 (2007), s.169-181. 

6. Ząbek Maciej Świat istot nadnaturalnych i środowiskowe 

uwarunkowania kultury, w: Wokół IV Katarakty. Społeczność 

wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, red. Maciej 

Ząbel, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, s.217-229. 

 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

nazwa  Kod 

ćwiczenia 12-ET-S2-F12-8.1EKZ_fs_2 

prowadzący dr hab. Maciej Kurcz 

grupa(-y)  

treści zajęć 1. Wprowadzenie do zagadnień modułu, omówienie sposobów weryfikacji efektów 
kształcenia, omówienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej. 
2. Rola i funkcje pożywienia w kulturze tradycyjnej. 

3. Droga, samochód, ruchliwość w Afryce. 

4. Tamy zaporowe i ich  skutki dla środowiska oraz kultury. 

5-6. Globalizacja, konsumpcja i konsumeryzm w Afryce. 
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7. Problem elektryfikacji. 

8.Końcowe omówienie projektów studentów.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta/-ki 

15 h 

opis pracy własnej 
studenta/-ki 

poza zajęciami kontaktowymi student/-ka zobowiązany/-na jest do zapoznania się z 
lekturą obowiązkową. 

organizacja zajęć  jedna godzina tygodniowo wg harmonogramu (wg harmonogramu: www. 
weinoe.us.edu.pl) 

literatura 
obowiązkowa 

1. de Bruijn Mirjam, Nyamnjoh Francis, Brinkman Inge, Mobile Phones: The New 
Talking Drums of Everyday Africa, Langaa&African Studies Centre, Leiden 2009 
(fragmenty). 
2. Gewald Jan-Bart, Luning Sabine i van Walraven Klaas, The Speed of Change: Motor 
Vehicles and People in Africa, Brill, Leiden 2009 (fragmenty). 
3. Lamoureaux Siri, „Message in a Mobile” Mixed-Messages, Tales of Missing and 

Mobile Communities at the University of Khartoum, LANGAA African Studies Centre, 

Leiden 2011 (fragmenty). 

4. Ząbek Maciej Produkty żywnościowe ludności wiejskiej nad środkowym Nilem, w: 

Wokół IV Katarakty. Społeczność wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką 

zmianą, red. Maciej Ząbek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, s.133-149. 

5. Winther Tanja, The Impact of Electricity: Development, Desires and Dilemmas, 

Berghahn Books, Oxford 2008 (fragmenty). 

6. Ząbek Maciej Wielka Tama Hamdab i jej ewentualne konsekwencje dla 

społeczności nad środkowym Nilem, w: Wokół IV Katarakty. Społeczność wiejskie 

nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, red. Maciej Ząbel, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 2005, s.229-235. 

 

 

literatura 
uzupełniająca 

Tamer Abd Elkreem Whose Dam? The Danger of Narrowly Defined Development: 

The Case of Kajbar Dam, Northern Sudan, “Modern Africa”, 2015/Volume 3, Issue 1, 

s. 95-113.   

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 

Kolokwium ustne 12-ET-S2-F12-

8.1EKZ_w_1 

kod(-y) zajęć  12-ET-S2-F12-8.1EKZ_fs_1 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr hab. Maciej Kurcz 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową oraz wybranymi 

pozycjami literatury uzupełniającej, opanować treści zawarte w literaturze oraz 

omawiane podczas wykładów 

kryteria oceny podstawą zaliczenia będzie weryfikacja wiedzy o kulturze i o ekologii Sudanu 
północnego 

przebieg procesu 
weryfikacji 

proces egzaminacyjny będzie miał formę ustną. Każda osoba będzie zobowiązana 
do dostarczenia odpowiedzi na dwa wylosowane przez siebie pytania.  

informacje dodatkowe  

 

 

 

Nazwa Kod 

projekt 12-ET-S2-F12-8.1EKZ_w_2 

kod(-y) zajęć  12-ET-S2-F12-8.1EKZ_fs_2 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr hab. Maciej Kurcz 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową oraz wybranymi 

pozycjami literatury uzupełniającej, opanować treści zawarte w literaturze oraz 

omawiane podczas spotkań 

kryteria oceny podstawą zaliczenia będzie właściwe sproblematyzowanie tematu w formie 
prezentacji multimedialnej. Prezentacja powinna być syntetyczna i właściwa pod 
względem formalnym (komentarz tekstowy, fotografie, zestawienia, wykaz 
bibliograficzny), winna liczyć około 20 slajdów (zależnie od tematyki). Ocena 
zależna będzie od terminowej realizacji zadania, sposobu prezentacji danych oraz 
ogólnej wartości merytorycznej (skala ocen 5.0-2.0). 

przebieg procesu 
weryfikacji 

każdy w dwuosobowym zespole będzie zobowiązany do przygotowania 
prezentacji audiowizualnej o charakterze akademickim na jeden z wybranych 
przez siebie tematów. Prezentacja winna być zapisana w programie Power Point i 
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przekazana po zajęciach prowadzącemu. Prezentacja projektu na forum grupy nie 
powinna przekraczać 20 minut.  Studenci zostaną poinformowani o wynikach 
swoich prac na ostatnich zajęciach  

informacje dodatkowe  

 

 

 


