I stopnia | 1-й рівень навчання
Дослідження з етнології надають можливість виняткового навчання в дії: вони не лише
дають інструменти для аналізу та інтерпретації навколишньої соціальної та культурної
дійсності, але й є надзвичайним досвідом, який змінює наш погляд на світ. Наша
етнологія / культурна антропологія – жива наука, що займається вивченням актуальних
соціокультурних проблем. Програма навчання у нас охоплює питання в галузі
гуманітарних та соціальних наук (культурознавство та релігієзнавство, соціологічні
науки, філософія). Обидва ці напрямки нерозривно переплітаються як у викладанні, так
і в науковій роботі нашого Інституту. Предмет «культурна антропологія» також
викладається на інших факультетах, однак там він більш орієнтований на теоретичні
розмірковування про культурні явища. Проте для нас етнологія / антропологія – це
пригода – звісно, академічна, інтелектуальна, але й життєва. Поле для цієї пригоди — це
завжди польові дослідження, які ще називають етнографічними. Це інтенсивне,
поглиблене вивчення певної групи, незалежно від того, яка вона – віддалена чи близька.
Ми проводимо дослідження, «занурюючись» у поле, перебуваючи серед людей, з якими
контактуємо. Ми не лише дізнаємося про культурний зміст і реконструюємо соціальні
механізми, що панують у певній спільноті, а й дізнаємося, як люди думають, як бачать
світ, у якому живуть. І ця здатність бачити очима Інших також призводить до здатності
дивитися на себе у більш раціональний і рефлексійний спосіб.
На навчанні 1 рівня викладачі роблять акцент не тільки на вивченні канонічних текстів
та знакових досліджень для етнології та антропології, а й систематично оновлюють зміст
та адаптують класичні тексти до актуальних соціокультурних явищ, таких як міграції,
етнічні процеси, глобалізація, політичні зміни, розвиток ЗМІ, охорона здоров’я та
медична допомога тощо. Студенти дізнаються не лише про рідне, «західне» суспільство
та культуру, а й про культури та суспільства за межами Європи.
Завдяки обов’язковим польовим дослідженням у складі Етнографічної лабораторії
студенти й студентки мають унікальну можливість розвинути власні дослідження.
Етнографічна лабораторія – це виняткова риса й сильна сторона нашого інституту, що
дозволяє студентам навчатися в дії. Це специфічна, інтенсивна і тривала форма занять,
орієнтована на конкретну дослідницьку проблему, що триває з середини першого до
середини третього курсу ліцензіату (бакалаврату). На основі самостійно зібраного та
проаналізованого матеріалу дослідження студенти готують оригінальні дипломні роботи
та набувають компетенції, які цінуються на ринку праці, такі як якісне дослідження,
вміння готувати дослідницькі проекти, аналіз та інтерпретація
Випускники та випускниці 1-го рівня (курсу) навчання готові розвивати свою
кваліфікацію та знання під час навчання на 2-му рівні (курсі) навчання. Вони вміють
самостійно проводити польові дослідження, вони також мають широкі знання про
широко зрозумілі відносини між культурою та суспільством. Вони готові працювати в
науково-дослідницьких центрах, закладах культури, а також у громадських організаціях,
що діють у сфері розвитку культури та місцевих громад. Заняття проходять у приміщенні
Інституту етнології та культурної антропології за адресою вул. Żurawia 4 (Журавя, 4).
Польові дослідження відбуваються від другого до п’ятого семестру навчання та

проводяться в місцях, які відповідають поточній пропозиції наших етнографічних
лабораторій, як у Польщі, так і за кордоном. Детальна програма навчання доступна тут
<https://www.etnologia.uw.edu.pl/dla-studentow/studia/program-i-plany>.

