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Studia na etnologii pozwalaj? na wyj?tkowe uczenie w dzia?aniu: nie tylko wyposa?? Ci? w narz?dzia do
analizy i interpretacji otaczaj?cej rzeczywisto?ci spo?eczno-kulturowej, ale równie? b?d? niezwyk?ym
do?wiadczeniem, zmieniaj?cym sposób patrzenia na ?wiat.

Przebieg studiów
W trakcie studiów licencjackich studenci i studentki zapoznaj? si? z teoretycznymi podstawami etnologii oraz ucz?
si? od podstaw prowadzenia etnograficznych bada? terenowych. Elastyczny plan zaj?? z ma?? ilo?ci? przedmiotów
obowi?zkowych umo?liwia studentom indywidualny rozwój.
Przeczytaj wi?cej o przebiegu studiów
W trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) studenci i studentki zapoznaj? si? z teoretycznymi
podstawami studiowanej dyscypliny. Najwa?niejszym elementem studiów licencjackich jest nauka prowadzenia
bada? terenowych, które stanowi? rdze? etnologii. W planie zaj??, ju? na studiach pierwszego stopnia, znajduje si?
bardzo niewiele zaj?? obowi?zkowych. Do puli zaj?? obowi?zkowych nale?? przede wszystkim zaj?cia
wprowadzaj?ce podstawy etnologii i wspó?czesnych nauk humanistycznych i spo?ecznych oraz Laboratorium
Etnograficzne. Do tych przedmiotów studenci dobieraj? sobie przedmioty do wyboru wed?ug w?asnych
zainteresowa? i preferencji. Pozwala to na korzystanie z szerokiej oferty zaj?? monograficznych, elastyczne
tworzenie planu zaj?? daj?cego si? pogodzi? z innymi zaj?ciami. W IEiAK UW obowi?zuje roczny okres rozliczenia,
oznacza to, ?e student w ci?gu roku musi zdoby? 60 punktów ECTS, nie jest jednak istotne jak roz?o?y sobie
przedmioty w ramach semestru. Warto zaznaczy?, ?e du?o punktów ECTS studenci etnologii zyskuj? przez
zaliczenie praktyk terenowych i laboratorium etnograficznego. Elastyczny plan zaj?? jest jednym z elementów
indywidualnego i otwartego podej?cia do studentów, jakie jest jednym ze znaków rozpoznawczych IEiAK UW.
Niewielka ilo?? studentów pozwala wyk?adowcom na prowadzenie zaj?? w ma?ych grupach, gdzie cz?sto nawet
forma wyk?adu zawiera elementy seminarium/konwersatorium i pozwala na komunikacj? pomi?dzy wyk?adowc? i
uczestnikami. Prace licencjackie w IEiAK UW musz? opiera? si? na w?asnych, oryginalnych badaniach
terenowych, nie mo?na napisa? pracy opartej na samej teorii, czy wy??cznie analizie ?róde? zastanych.
Przyk?adowe plany zaj?? oraz program studiów znajdziecie TU. [1]

Laboratorium Etnograficzne
Laboratorium Etnograficzne to najwa?niejszy przedmiot na studiach licencjackich. W trakcie laboratorium student
nabywa umiej?tno?ci przeprowadzenia etnograficznych bada? terenowych, opracowania i analizy zebranych
materia?ów oraz przygotowania projektu badawczego i tekstu naukowego.
Przeczytaj wi?cej o laboratoriach etnograficznych
Laboratorium etnograficzne to wyj?tkowy przedmiot, stanowi?cy najwa?niejszy element studiów licencjackich, ma
on za zadanie nauczy? studentów praktyki etnograficznej, tj. umiej?tno?ci prowadzenia bada? terenowych,
opracowania i analizy zebranych materia?ów, a w ko?cu przygotowania w?asnego projektu badawczego i
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stworzenia tekstu naukowego na bazie informacji zgromadzonych w trakcie bada?. Zaj?cia w ramach laboratoriów
trwaj? cztery semestry, w trakcie których studenci odbywaj? cztery wyjazdy w teren (w przypadku laboratoriów
wyjazdowych) b?d? zobowi?zani s? do pozyskania odpowiedniej ilo?ci materia?ów etnograficznych w formie
wywiadów i notatek terenowych (laboratoria w Warszawie i okolicach). W przypadku laboratoriów wyjazdowych
koszt przejazdów i noclegów ponoszony jest przez IEiAK UW. Ponadto na laboratorium sk?adaj? si? cotygodniowe
spotkania z prowadz?cym grup? w IEiAK UW. Maj? one form? seminarium, w trakcie którego uczestnicy omawiaj?
literatur? stosown? do tematu grupy, pog??biaj? wiedz? o badanym terenie oraz omawiaj? kolejne etapy pisania
prac laboratoryjnych. Laboratorium etnograficzne jest przedmiotem obowi?zkowym w IEiAK UW, jego zaliczenie
jest warunkiem uko?czenia studiów i dopuszczenia do obrony pracy licencjackiej. Studenci pierwszego roku
dokonuj? wyboru grup laboratoryjnych po pierwszym semestrze nauki w IEiAK UW na podstawie informacji o
grupach zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, oraz prezentacji grup laboratoryjnych. Ka?da grupa
laboratoryjna ma swojego prowadz?cego oraz ogólny temat, którym si? zajmuje. W trakcie zaj?? uczestnicy
stopniowo rozwijaj? swoje w?asne szczegó?owe tematy bada?, mieszcz?ce si? w ogólnym temacie grupy do której
si? zapisali. Efektem pracy studenta jest praca laboratoryjna, referowana na prezentacjach po zako?czeniu grup
laboratoryjnych. Praca laboratoryjna zwykle stanowi podstaw? do dalszej pracy w ramach trwaj?cego jeden
semestr seminarium licencjackiego.
Opisy grup laboratoryjnych dzia?aj?cych obecnie na IEiAK UW znajdziecie TU [2]. [3]

Dost?pne stypendia
Studenci i studentki IEiAK UW uczestnicz? w wymianach krajowych i mi?dzynarodowych, jak równie? mog? liczy?
na wsparcie w ubieganiu si? o stypendia i granty. Sprawd? z jakich stypendiów i wymian studenckich mo?esz
skorzysta? studiuj?c w IEiAK UW.
Przeczytaj wi?cej o stypendiach
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczy w krajowych i zagranicznych
programach wymiany studenckiej: Erasmus + (Program Unii Europejskiej), CEEPUS (Central European Exchange
Program for University Studies), MOST (krajowy program mobilno?ci studentów). Zach?camy tak?e do korzystania
z corocznie przedstawianej oferty BUWiWM (Biura Uznawalno?ci wykszta?cenia i Wymiany Mi?dzynarodowej).
Wi?cej na stronach o wymianie studenckiej. [4]
Podobnie jak wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, osoby studiuj?ce etnologi? mog? korzysta? z form
wsparcia materialnego, w tym:

stypendium socjalnego
stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych
stypendium rektora dla najlepszych studentów
zapomogi
Wi?cej na [5]stronie Komisji Stypendialnej. [6]

?ycie studenckie
Studia na etnologii to nie tylko mo?liwo?? rozwoju swojej wiedzy i umi?j?tno?ci, ale tak?e okazja do spotkania wielu
inspirujacych osób, udzia?u w dyskusjach na wa?ne tematy oraz zaanga?owania si? w ciekawe
przedsi?wzi?cia. ?ycie studenckie naszego Instytutu animuje przede wszystkim Samorz?d Studencki oraz ko?a
naukowe. Dowiedz si? wi?cej o ich dzia?alno?ci.
Przeczytaj wi?cej o ?yciu studenckim
ZSS IEIAK UW [7]
KN „Etno” [8]
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IKNAPIZ [9]

Powi?zane materia?y Studiuj w IEiAK UW [10]
O etnologii [11]
Program i plany [12]
Laboratoria etnograficzne [13]
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