01.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.10.2019
Podyplomowe "Gender Studies" (w 2019/2020 - XII edycja)
Instytucja: Instytut Badań Literackich PAN
Miasto: Warszawa
Tryb: zaoczne
Rodzaj oferty: Studia podyplomowe

Celem studiów jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społecznokulturowej tożsamości płci, poddanie krytycznej analizie dotychczasowych
przekonań o tym, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki,
społeczeństwa.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom
feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym ujęciom m.in. historii
literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, filozofii, historii, antropologii, socjologii.
Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender,
słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z
zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender
mainstreaming, ekonomii.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych
poszerzeniem wiedzy w zakresie najnowszych dokonań humanistyki zarówno
krajowej, jak i zagranicznej.
Przygotowują do samodzielnej pracy naukowej, dają podstawy warsztatu
badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia
doktoranckie. Absolwenci studiów wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce
zawodowej – akademickiej, w obszarze kultury czy działań społecznych.
Kierowniczka studiów: dr hab Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
Czas trwania: 2 semestry (240 godzin). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
(w godz. 10:45-18:15) raz lub dwa razy w miesiącu.
Wybrane przedmioty: Warsztat antydyskryminacyjny; Historia ruchów kobiecych
i feminizmu; Powieści dla dziewcząt; Polityka płci; Filozofia feministyczna;
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Biuletyn Polonistyczny
Militaryzm, przemoc polityczna i płeć; Archiwa kobiet: teoria i praktyka;
Feministyczna krytyka filmowa; Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje; Prawo,
płeć a dyskryminacja; Literatura i gender; Performatyka słowa i obrazu w
kontekście studiów genderowych; Feministyczna historia mówiona. Wprowadzenie;
Polityka równościowa w Polsce; Kobiety w chrześcijaństwie: zmiana i trwanie;
Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny; Psychoanaliza;
Płeć i seksualność przed nowoczesnością.

Wysokość czesnego: 1800 zł za semestr
Długość trwania kursu: dwa semestry
Linki:
• http://genderstudies.pl/
Słowa kluczowe: męskość, kobiecość, feminizm, gender studies, płeć
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