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Kierunek i poziom studiów: Etnologia, drugi 

Sylabus modułu:        Antropologia jedzenia            Kod modułu: 12-ET-02-S2-2AJ      

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-02-S2-2AJ_fs_1      

 

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

grupa(-y)  

treści zajęć Aperitif   
1. Wprowadzenie do zagadnień modułu,  
2. Studia nad pożywieniem a nauki humanistyczne i społeczne –  historia i 

dorobek teoretyczny 
3. Znaczenie jedzenia w historii kultury – refleksja na temat używek, chleba 

mięsa,. 
Danie główne 

4 Jedzenie i tożsamość  

5. Jedzenia i władza 

6. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania. 

7. Jedzenie a magia i religia – jedzenia jako religia  

8. „Kulinarne rewolucje” – ideologie, mody, trendy w kuchni, dewiacje jedzeniowe. 

Deser 
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9. Jedzenie w zglobalizowanym świecie 

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta/-
ki 

20 h 

opis pracy własnej 
studenta/-ki 

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

organizacja zajęć  1 godzina dydaktyczna tygodniowo (wg harmonogramu  www. weinoe.us.edu.pl) 

literatura 
obowiązkowa 

1. Douglas Mary Odszyfrowanie posiłku, w: Ukryte znaczenia. 

Wybrane szkice antropologiczne, Wydawnictwo Marek 

Derewiecki, Kęty 2007. 

2. Levi-Strauss Claude Wszyscy jesteśmy kanibalami, WUJ 2015 

(wybrane rozdziały). 

3. Levi-Strauss Claude, Trójkąt kulinarny, “Twórczość” 1972, nr 2, s. 

71-80. 

4. Tannahill Reay Historia kuchni, Wydawnictwo Aletheia, 

Warszawa 2014.  

5. Wrangham Richard Walka o ogień. Jak gotowanie stworzyło 

człowieka, Wydawnictwo CIS, Stare Groszki 2009. 
 

literatura 
uzupełniająca 

1. Foer Jonathan Safran, Zjadanie zwierząt, Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, Warszawa 2013. 

2. Hobhouse Henry Ziarna bogactwa. Pięć roślin, dzięki którym powstały 

fortuny, WWL Muza, Warszawa 2010. 

3. Pollan Michael W obronie jedzenia. Manifest wszystkożerców Mind 

2010. 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  Kod 

Ćwiczenia 
12-ET-02-S2-2AJ_fs_2      

 

prowadzący dr Anna Drożdż (adrozdz@o2.pl) 

grupa(-y)  

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

3. Sposoby zdobywania produktów jadalnych. 

4. Sposoby przygotowywania potraw - ewolucje kulinarne. 

5. Magiczne i rytualne sensy jedzenia (przykłady). 

6. Jedzenie jako wyznacznik pozycji społecznej. 

7. Współczesne normy i tradycje kulinarne. 
8. Test końcowy.  

metody 
prowadzenia zajęć 

Jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy 
własnej studenta/-ki 

25 h 

opis pracy własnej 
studenta/-ki 

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

organizacja zajęć  1 godzina dydaktyczna tygodniowo wg harmonogramu  www. weinoe.us.edu.pl 

literatura 
obowiązkowa 

1. Fernandez-Armesto: Wokół tysiąca stołów czyli historia jedzenia, Warszawa 2003 

2. Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. Stolična R., Drożdż 

A., Cieszyn-Katowice-Brno 2010 

3. Szromba-Rysowa Z.: Przy wspólnym stole. Z obyczajowości współczesnej wsi 

karpackiej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 

4. Dzikie rośliny jadalne. Zapomniany potencjał przyrody. Red. Łuczaj Ł., 

Bolestraszyce 2008 

5. Kowalska-Lewicka A., Szromba-Rysowa Z., Pożywienie, w: Etnografia Polski. 

Przemiany kultury ludowej, t. 1, red. Biernacka, M., Kopczyńska-Jaworska B., 

Kutrzeba-Pojnarowa A., Paprocka W., Wrocław 1976 

literatura 
uzupełniająca 

1. Drożdż A.: Ludzie i jedzenie. Znaczenie pożywienia w kształtowaniu tożsamości 

kulturowej mieszkańców Żuław, w: Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. 

Brzezińska A., Poznań-Pruszcz Gdański 2011 

2. Sutton M., Anderson E. N.: Introduction to Cultural Ecology, Lanham • New York • 

Toronto • Plymouth 2010 (wybrane fragmenty) 

adres strony www 
zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 

Kolokwium ustne 
12-ET-02-S2-2AJ_w_1      

 

kod(-y) zajęć  
12-ET-02-S2-2AJ_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 refleksji antropologicznej na 
temat jedzenia i gotowania 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium ma formę ustną. Każda osoba będzie zobowiązana do dostarczenia 
odpowiedzi na dwa wylosowane przez siebie pytania.  

informacje dodatkowe  

 

Nazwa Kod 

praca pisemna (test) 
12-ET-02-S2-

2AJ_w_2      

 

kod(-y) zajęć  
12-ET-02-S2-2AJ_fs_2      

 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-e) 
weryfikację 

dr Anna Drożdż 

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 warunkiem zaliczenia pisemnej pracy (testu) na najniższym dopuszczalnym 
poziomie (z oceną dostateczną) jest udzielenie pełnych odpowiedzi na co 
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najmniej 60% zadanych pytań 

przebieg procesu 
weryfikacji 

45-minutowy test przeprowadzany na ostatnich zajęciach w semestrze letnim; 
test piszą wszyscy studenci jednocześnie 

informacje dodatkowe  

 

 


