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Kierunek i poziom studiów: Etnologia, drugi 

Sylabus modułu: Antropologia polityki i ekonomii          kod modułu: 12-AK-EK-S1-12-6BRPA 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr Michał Rauszer (michal.rauszer@us.edu.pl) 

rok akademicki  

semestr Letni 

forma studiów stacjonarne  

sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Ocena z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0-5.0) 
- przy założeniu, że wszystkie formy weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone 
pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną) 

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

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa   kod 
wykład 12-AK-EK-S1-12-

6BRPA_fs_1 

prowadzący Dr Michał Rauszer        michal.rauszer@us.edu.pl 

grupa(-y)  

treści zajęć 
Celem wykładu jest zapoznani studenta z głównymi pojęciami z zakresu ekonomii i 
polityki oraz ich wzajemnego powiązania. Wykład ma na celu ukazanie złożonych 
relacji pomiędzy sferą ekonomiczną i polityczną a jej wpływem na kulturę, zarówno w 
perspektywie historycznej jak i współczesnej. 

1-5. Główne pojęcia ekonomii i polityki 

5-8 Aktorzy polityki wieku XX i Xxi 

8-9 Elementy historii gospodarczej i politycznej 

10. Przemiany po roku 1989 w Europie Środkowo-wschodniej 

11. Kulturowe reakcje na przemiany ekonomiczne i polityczne 

12-14. Praktyki kulturowe i ekonomiczno-polityczne dyskursy 

15. Kryzys ekonomiczny i kultura 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin 
pracy własnej 

20 h 



   
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl 

Projekt  „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” 
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii  oraz środków krajowych. 

Strona 2 z 4 

 

studenta 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Samodzielne przyswajanie  treści  poprzez  wyszukiwanie tekstów źródłowych 
poszerzających zakres zagadnień ukazywanych na wykładach. Praca własna studenta 
uwzględnia lekturę tekstów obowiązkowych i uzupełniających.  

organizacja 
zajęć  

Wg  harmonogramu: www.weinoe.us.edu.pl 

literatura 
obowiązkowa 

 Braudel F. Dynamika kapitalizmu, Warszawa 2013 

 Hardy J. Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2012; 

 Polanyi K. Wielka transformacja, Warszawa 2010; 

 Szpak J. Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007; 

 Piketty T. Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015 

literatura 
uzupełniająca 

 Hobsbawn E., Wiek kapitału 1848-1875, Warszawa 2014 

 Dowbor L. Demokracja ekonomiczna, Warszawa 2009 

 Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Warszawa 1950 

 Varoufakis Y, Globalny minotaur, Warszawa 2015 

adres strony 
www zajęć 

------------- 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa   kod 
Ćwiczenia 12-AK-EK-S1-12-6BRPA_fs_2 

prowadzący Dr Michał Rauszer       michal.rauszer@us.edu.pl 

grupa(-y)  

treści zajęć Celem ćwiczeń jest analiza relacji pomiędzy kulturą a ekonomią i polityką w oparciu o 
wybrane przykłady. W ramach ćwiczeń będą analizowane nie tylko formy i pojęcia 
przemian kultury pod wpływem zjawisk ekonomicznych i politycznych, ale także 
wytwarzane pod ich wpływem praktyki kulturowe oraz sposoby ich kulturowych 
reprezentacji.  

1-5. Przemiany ekonomiczno-polityczne na świecie po Drugiej Wojnie Światowej 

6-8. Kryzys i stany nierównowagi na świecie po Drugiej Wojnie Światowej 

9. Zmiana paradygmatu ekonomicznego (od kyensianizmu do neoliberalizmu) 

10-13. Przemiany polityczne – upadek Związku Radzieckiego 

14-15. Transformacja ustrojowa na przykładzie Polski 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 
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liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

20 h 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Praca własna studenta polega na selektywnym wyszukaniu oraz dokładnym 
przeczytaniu tekstów źródłowych 
 

organizacja 
zajęć  

wg harmonogramu : www.weinoe.us.edu.pl  

literatura 
obowiązkowa 

 Dunn E., Prywatyzując Polskę, Warszawa 2008 

 Rakowski T., Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Gdańsk 2009 

 Piketty T., Ekonomia nierówności, Warszawa 2015 

 Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014 

literatura 
uzupełniająca 

 Koniec Europy jaką znamy (red) Wielgosz P. Warszawa 2013 

 Toporowski J. Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, 
Warszawa 2012 

 Artus P., Virard M. P, Wielki kryzys globalizacji, Warszawa 2010 

adres strony 
www zajęć 

---- 

informacje 
dodatkowe 

Wszelkie pytania pojawiające się w trakcie przygotowań do zajęć można 
zadawać także podczas indywidualnych konsultacji. 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Praca pisemna 12-AK-EK-S1-12-

6BRPA_w_1 

kod(-y) zajęć  12-AK-EK-02-S2-1APE_fs_1 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Michał Rauszer;  michal.rauszer@us.edu.pl 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Praca pisemna polegająca na analizie wybranego zjawiska z dziedziny ekonomii i 

polityki przez pryzmat koncepcji antropologicznych. Analiza taka wymaga 

znajomości podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i polityki 

kryteria oceny Znajomość treści omawianych w trakcie wykładów; wykazanie się poszerzoną 
wiedzą na temat wybranych wątków  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Praca pisemna w formie eseju (minimum 4 strony sformalizowanego maszynopisu), 
oddana w terminie omówionym z wykładowcą 

informacje 
dodatkowe 

Przed egzaminem student może korzystać z indywidualnych konsultacji jako formy 
dyskusji z wykładowcą 
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Nazwa kod 

Kolokwium ustne 12-AK-EK-S1-12-

6BRPA_w_2 

kod(-y) zajęć  12-AK-EK-02-S2-1APE_fs_2 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Michał Rauszer  michal.rauszer@us.edu.pl 

grupa(-y) --- 

wymagania 
merytoryczne 

Odpowiedz na pytania polegające na przedstawieniu zadanego problemu w oparciu o 

koncepcje, teorie i analizy, jakie zostaną wypracowane w trakcie zajęć 

kryteria oceny Znajomość treści omawianych w trakcie zajęć; wykazanie się poszerzoną wiedzą na 
temat wybranych wątków  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium będzie miało formę ustnej odpowiedzi na dwa pytania odnoszące się do 
treści zajęć 

informacje 
dodatkowe 

Przed kolokwium student może korzystać z indywidualnych konsultacji jako formy 
dyskusji z wykładowcą 

 

 

 


