
etnologia - antropologia kulturowa

www.wnh.umk.pl

Studia na unikatowym kierunku etnologia – antropologia kulturowa 
umożliwiają zdobycie wiedzy o człowieku jako twórcy kultury oraz istocie
posługującej się nią. Przybliżają uniwersalne wartości humanistyczne 
i ukazują różnorodność współczesnego świata. Uczą nawiązywania kon-
taktów w globalnych i międzykulturowych przestrzeniach oraz pozwalają 
zrozumieć tradycje i dziedzictwo kulturowe własnego regionu i kraju. 
To studia dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rze-To studia dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rze-
czywistości.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK aktywnie współpracuje 
z wieloma krajowymi i zagranicznymi etnologicznymi centrami naukowo-
dydaktycznymi oraz muzealnymi.   Ośrodek toruński charakteryzuje 
różnorodność podejmowanych badań. Obejmują one między innymi 
współczesne procesy tożsamościowe zachodzące na terenie Europy 
i na obszarach pozaeuropejskich; etnologię Azji i Afryki; religioznawstwo; i na obszarach pozaeuropejskich; etnologię Azji i Afryki; religioznawstwo; 
antropologię historyczną; historię i filozofię kultury, studia nad współ-
czesną kulturą popularną oraz metodologię badań etnologicznych, 
muzeologię i antropologię polityki. Katedra posiada pozytywną ocenę 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uznaną pozycję w polskim śro-
dowisku etnologicznym.
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interesujący i rozległy zakres tematyczny studiów;
zdobywanie wiedzy z zakresu etnologii – antropologii kulturowej 
i wybranych nauk pokrewnych (zwłaszcza socjologii, filozofii, historii 
sztuki i kultury, folklorystyki, muzealnictwa, religioznawstwa);  
poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych; 
zajęcia praktyczne i badania terenowe przygotowujące do pracy 
ww zawodzie;
wyjazdy na stypendia zagraniczne – europejskie i indonezyjskie (m.in. 
w ramach programów ERASMUS i Darmasiswa);  
możliwość studiowania w innych ośrodkach etnologicznych w Polsce 
(w ramach programu MOST);  
oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii i filozofii 
kultury oraz językoznawstwa;  
KKatedra regularnie zaprasza z wykładami etnologów i antropologów 
z innych uczelni krajowych oraz zagranicznych;

Nasi absolwenci pracują z powodzeniem wszędzie tam, gdzie kluczowa jest 
sztuka rozumienia drugiego człowieka i umiejętność nawiązywania kontak-
tów międzyludzkich, w tym kontaktów międzykulturowych.  Licencjat z etno-
logii - antropologii kulturowej, uzyskany obok dyplomu magisterskiego na 
studiach nauczycielskich, poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe 
absolwenta historii, geografii, kierunków filologicznych i innych.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi w: 
    muzealnictwie etnograficznym i regionalnym    instytucjach zajmujących się 
kulturą typu ludowego, folklorem i dziedzictwem kulturowym    instytucjach 
zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu    instytucjach 
zajmujących się procesami społecznymi i praktyką społeczno-kulturową    
    międzynarodowych, państwowych, samorządowych i pozarządowych insty-
tucjach tucjach regionalnych    ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodź-
cami, ośrodkach badań społecznych i mediach 

Absolwenci studiów licencjackich etnologii – antropologii kulturowej mają 
możliwość  kontynuowania nauki na studiach II stopnia.   
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