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Dr Andrzej Karalus 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
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m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Wykład ma na calu zaznajomienie słuchaczy z materialnymi i niematerialnymi (symboliczno-

emocjonalnymi) teksturami współczesnego kapitalizmu oraz ukazać jego dynamikę i ewolucję w 

perspektywie wybiegającej poza sztampowe podręcznikowe opracowania. Celem wykładu jest 

ukazanie związków na linii ekonomia- człowiek-społeczeństwo- technologie cyfrowe oraz 

uświadomienie nieoczywistych powiązań między takimi zjawiskami jak: algorytmizacja i 

danetyzacja rzeczywistości, platform capitalism i i gig economy, bezrobocie technologiczne, 

depresja, cyfrowa alienacja, Netflix oraz rozkwit teorii spiskowych. Wykład będzie prowadzony 

w oparciu o prezentacje multimedialne i projekcje fragmentów filmów, a korzystać będzie z teorii 

aktora-sieci (związek technika-społeczeństwo), libidynalnej ekonomii politycznej, epistemologii 

społecznej, psychoanalizy oraz filozofii społeczno-politycznej. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student wiąże procesy zachodzące w 

sferze społecznej, politycznej i 
kulturowej ze zjawiskami natury 

ekonomicznej ora z przemianami 

technologicznymi. Jest świadom 
związków między sferą 

ekonomiczną a społeczną. 

[SU2] Ocena umiejętności 

analizy informacji 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student wykorzystuje informacje i 

poznane sposoby analizy zachowań 
aktorów społecznych do 

diagnozowania i prognozowania 

zjawisk i procesów ekonomicznych. 

[SU2] Ocena umiejętności 

analizy informacji 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student potrafi wskazać i opisać 
podstawowe problemy i zagadnienia 

analizowane przez współczesną 

ekonomię polityczną. 

[SW1] Ocena wiedzy 

faktograficznej 
 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Wprowadzenie: o czym będą zajęcia? Czym jest libidynalna ekonomia polityczna? 

2. Kapitalizm, społeczeństwo i technologia w optyce standardowej i niestandardowej. 

Podstawowe pojęcia: „władza” – „kontrola” – „podmiotowość” – „praca 

niematerialna” – „postfordyzm” – „semiokapitalizm”.  

3. Podstawowe pojęcia psychoanalizy: od zasady przyjemności do trzech wymiarów 

rzeczywistości: realnego, symbolicznego i wyobrażonego. Czym jest pragnienie? 

Zasada przyjemności, jouissance oraz popęd śmierci. 

4. Trzy fazy kapitalizmu. Antropologia ekonomiczna i stone age economics (Marshall 

Sahlins). Czym kapitalizm różni się od innych systemów gospodarczych? 
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Przybliżenie podstawowych pojęć ekonomicznych.  

5. Wczesny kapitalizm jako triumf racjonalności, późny kapitalizm jako logika 

przyjemności (Bell). Przejście od fordyzmu do postfordyzmu. Gdzie właściwie 

pracujemy i co robimy? Wprowadzenie do zagadnienia wyzysku (exploitation) i 

wartości dodatkowej (Mehrwert). 

6. Kapitalizm jako odmiana realizmu i „samospełniająca się rzeczywistość” (M. Fisher). 

Dygresja filozoficzna I: czym jest „realizm wewnętrzny”? Neoliberalizm jako nowy 

wymiar ideologii i nowa ontologia społeczna. Czym jest prekariat? 

7. Semiokaptalizm i afekty. Pojęcie pracy niematerialnej (Lazzarato). Kapitalizm jako 

materializacja „smutnych namiętności”. Kompresja poczucia czasu. 

Schizofreniczność doświadczenia rzeczywistości.  

8. Jakie są libidynalne kontury współczesnej rzeczywistości? Kapitalizm a schizofrenia. 

Zgeneralizowana depresja a smartfon. Hermeneutyka funkcjonowania w mediach 

społecznościowych, czyli dlaczego w erze Facebooka ludzie są najbardziej samotni w 

historii?  

9. Psychologia komentowania na forum. Dlaczego media społecznościowe są 

krytykowane (Lanier)? Czym jest cyfrowa alienacja? Komputer a depresja. 

Dematerializacja pracy i prekaryzacja pracy, anomia i …ponownie komputer. 

10. Algorytmy i danetyzacja rzeczywistości. Problem z algorytmem i ich rola w 

betonowaniu nierówności. Teoria aktora-sieci w pigułce, czyli dlaczego zmiana 

technologiczna=zmiana społeczna (Latour)? 

11. Czym jest „niesprawiedliwość epistemologiczna”? Dygresja filozoficzna II: wiedza i 

jej przekazywanie w modelu epistemologii społecznej. Epistemologia społeczna a 

sfera publiczna i populizm. Przegląd popularnych teorii spiskowych oraz wyjaśnienie, 

dlaczego „dzisiaj wszyscy już wierzą (w jakąś) teorię spiskową”. 

12. Kapitalizm kontroli a społeczeństwo kontroli (Deleuze, Zuboff). Problem 

komodyfikacji sieciowej. Czym jest „praca cyfrowa” i „cyfrowy wyzysk”? (Stephan 

Fuchs). Krytyczna teoria internetu i cyfrowych technologii. Co chce osiągnąć Netflix? 

13. Platform capitalism (Srnicek) i gig economy. Tech-giants (gogle, Amazon, Uber, 

Facebook): na czym zarabiają? Nierówność współcześnie: nierówność dostępu. 

Zagadnienie akceleracjonizmu. 

14. Czym jest hiperrzeczywistość? Kapitalizm a pragnienie wg McGowana: 

dyssatysfakcja i koszmar wolnego wyboru. Rzeczywistość jako pochodna naszej 

inwestycji libidynalnej, czyli dlaczego dochodzi do masowych strzelanin i grodzenia 

osiedli. 

15. Widmowość kapitału i świata finansów (Vogl, Derrida). Co dalej? – ćwiczenia z 

futurologii.  

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność na wykładzie 80% 30% 

Zaliczenie ustne  50% 70% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  Daniel Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu 

M. Fisher, Realizm kapitalistyczny 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 J. Vogl, Widmo kapitału 

J. Lanier, Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now 
 

Adresy eZasobów  https://lacan.org/ 
 

 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Jak dochodzi do przechwycenia “pragnienia”? Czym jest „danetyzacja rzeczywistości”? Czym 

jest „praca niematerialna”? 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


