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Ile antropolo?ek i antropologów potrzeba, ?eby zbudowa? aplikacj?
"Ile antropolo?ek i antropologów potrzeba, ?eby zbudowa? aplikacj??"
Studiuj w IEiAK UW!

Przypominamy, ?e rekrutacja na studia rozpoczynaj?ce si? w roku akademickim 2021/2022 rozpocz??a si? 7
czerwca 2021.
Szczegó?owe informacje na temat rekrutacji do IEiAK UW mo?na znale?? TUTAJ [1]

Nieprzydatne i niepraktyczne? Czy takie s? umiej?tno?ci etnologów i etnolo?ek? Nic bardziej mylnego!
Umiej?tno?ci i wiedza etnologiczna przydaje si? w nieoczywistych bran?ach, a etnolodzy/entolo?ki bior?
udzia? w powstawaniu wielu Waszych ulubionych produktów cyfrowych.
Zapraszamy do obejrzenia warsztatu poprowadzonego przez Roberta Statkiewicza i Agnieszk? Zwoli?sk?,
absolwentów IEiAK UW, którzy wiedz? z etnologii wykorzystuj? pracuj?c w IT i projektuj?c do?wiadczenia
u?ytkowników i u?ytkowniczek. Warsztat zosta? zrealizowany w ramach Dnia Otwartego UW, który odby? si? 24
kwietnia 2021 roku.
Warsztat: antropolgia i IT?

Antropologia kulturowa jest "najbardziej humanistyczn? spo?ród nauk spo?ecznych i najbardziej naukow?
spo?ród dziedzin humanistycznych". Mówi si? o niej tak?e, ?e jest "filozofi? z uwzgl?dnieniem prawdziwych
ludzi". Antropologia stawia pytania o spo?eczno-kulturowe procesy zachodz?ce w ?wiecie - wspó?czesnym i
dawnym - o ró?norodno?? i jedno?? ludzkiego do?wiadczenia, a tak?e o natur? relacji, które ??cz? cz?owieka z
innymi i ze ?wiatem.
Wyj?tkowo?? antropologii polega na d??eniu do zrozumienia tego, co w ?yciu spo?ecznym zaskakuj?ce i
wyj?tkowe, co wymyka si? schematom, statystykom i modelom teoretycznym. Antropologia przybli?a to, co
wydaje si? egzotyczne i dalekie, a zarazem pozwala dostrzec niedostrzegalne w tym, co bliskie i pozornie
znajome.
Realizowana przez nas etnologia/antropologia to nauka ?ywa, zaanga?owana w badanie bie??cych problemów
spo?eczno-kulturowych.

Co to jest etnologia?

Etnologia i antropologia kulturowa, umieszczone obok siebie w nazwie naszego
Instytutu, to okre?lenia prawie synonimiczne, jednak ka?de z nich niesie nieco inne
skojarzenia. Wi?cej o etnologii i antropologii kulturowej dowiesz si? tutaj [2]

Jakie pytania stawia antropologia?
O antropologii mówi si?, ?e jest "filozofi? z uwzgl?dnieniem prawdziwych ludzi". Antropologia stawia pytania o
spo?eczno-kulturowe procesy zachodz?ce w ?wiecie - wspó?czesnym i dawnym - o ró?norodno?? i jedno??
ludzkiego do?wiadczenia, a tak?e o natur? relacji, które ??cz? cz?owieka z innymi i ze ?wiatem.
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Co wyró?nia etnologi? i antropologi? kulturow??
Wyj?tkowo?? antropologii polega na d??eniu do zrozumienia tego, co w ?yciu spo?ecznym zaskakuj?ce i
wyj?tkowe, co wymyka si? schematom, statystykom i modelom teoretycznym. Antropologia przybli?a to, co wydaje
si? egzotyczne i dalekie, a zarazem pozwala dostrzec niedostrzegalne w tym, co bliskie i pozornie znajome.

Czym zajmuje si? etnologia i antropologia kulturowa?

Realizowana przez nas etnologia/antropologia to nauka ?ywa, zaanga?owana w badanie bie??cych problemów
spo?eczno-kulturowych.

Jakwygl?daj? studia w IEiAK?
Kluczowym elementem studiów antropologicznych na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie licencjackim s?
"laboratoria etnograficzne" - unikatowe, trwaj?ce cztery semestry zaj?cia, podczas których studenci, pod opiek?
prowadz?cych, odbywaj? seri? wyjazdów terenowych, dzi?ki czemu zdobywaj? praktyczn? umiej?tno??
prowadzenia bada? jako?ciowych. Jest to nie tylko niezwyk?e do?wiadczenie edukacyjne, ale te? swoisty "obrz?d
przej?cia", dostarczaj?cy emocji i prze?y?, do których nasze absolwentki i nasi absolwenci wracaj? pami?ci? przez
ca?e ?ycie. Wi?cej o "laboratorium etnograficznym" znajdziesz tutaj.
Podobnie bliskie relacje mistrz-ucze? wi???ce naszych studentów z wyk?adowcami wyró?niaj? tak?e studia na
poziomie magisterskim. Tu nasi studenci uczestnicz? w proseminariach badawczych. Proseminaria s?
zaprojektowane jako podniesione do trzeciej pot?gi laboratoria badawcze. Wi?cej na temat proseminariów
badawczych przeczytasz tutaj.
Nasi studenci prowadz? badania nie tylko w ramach zaj??. Maj? mo?liwo?? realizacji w?asnych pomys?ów
badawczych dzi?ki ko?om naukowym, indywidualnym projektom finansowanym z funduszy Rektora
UW, czy Dziekana WNKS. Wspólnie z pracownikami, absolwentami realizuj? liczne projekty Instytutowe. Dzia?aj? i
realizuj? swoje pomys?y równie? we wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi.
Studiowanie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej daje mo?liwo?? wyjazdów na stypendia zagraniczne w
ramach programu Erasmus, udzia?u w ko?ach naukowych i pr??nej spo?eczno?ci ??cz?cej antropolo?ki i
antropologów tak?e poza Uniwersytetem.

Dlaczego warto studiowa? etnologi? i antropologi? kulturow??
Jeste?my jednym z czo?owych o?rodków antropologicznych w Polsce. Od pocz?tków swojego istnienia – a jego
historia si?ga 1934 roku – tworzy spo?eczno?? poszukuj?c? sposobów poznania ?wiata spo?eczno-kulturowego i
dyskutuj?c? o granicach tego poznania. Czytaj wi?cej
Co robi? po studiach na etnologii?
Wyj?tkowe umiej?tno?ci rozumienia drugiego cz?owieka, spostrzegania nietypowych zjawisk i analitycznego
spojrzenia na ?ycie spo?eczne i kultur? sprawiaj?, ?e absolwenci antropologii z powodzeniem odnajduj? si? na
rynku pracy wsz?dzie tam, gdzie ceni si? kreatywno?? i wyobra?ni?: mi?dzy innymi w biznesie, w edukacji, w
mediach, w dzia?alno?ci wydawniczej, w organizacjach pozarz?dowych i w instytucjach kultury.
A co mówi? nasi absolwenci?
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Odno?niki
[1] https://www.etnologia.uw.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
[2] http://www.etnologia.uw.edu.pl/dla-kandydatow/o-etnologii
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