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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Cele modułu kształcenia

Kod modułu
J zyk kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Botaniki
Filozofia
Wyrobienie w słuchaczach orientacji w ró nych koncepcjach
filozoficznych. Wypracowanie umiej tno ci problematyzowania
zagadnie , krytycznej oceny stanowisk, analizy zagadnie
abstrakcyjnych.
WB.ING-27
polski
Wiedza:
W toku zaj student zapozna si z:
elementarn wiedz z zakresu dziejów filozofii;
terminologi filozoficzn , poj ciami i stanowiskami
filozoficznymi, a tak e ich odniesieniami do nauk szczegółowych
oraz dziejów kultury;
problematyk metodologicznych podstaw wiedzy filozoficznej
(problem wła ciwego stawiania pyta i udzielania odpowiedzi –
zarówno w uj ciu historycznym, jak i problemowym) (K_W05 +)
Umiej tno ci:
W wyniku zaj student powinien:
posi
podstawow wiedz z zakresu historii filozofii i
umiej tno odnoszenia jej problematyki – zarówno w o wietleniu
historycznym, jak i w uj ciach współczesnych – do zagadnie
teoretycznych, które s podejmowane w ramach nauk
szczegółowych: przyrodniczych, społecznych etc.
wykazywa si krytycznym i samodzielnym podej ciem do
zagadnie filozoficznych i naukowych;
rozpoznawa i odpowiednio (w sposób metodologicznie poprawny)
ujmowa problemy z zakresu filozofii oraz filozoficznych podstaw
nauk szczegółowych;
poszerzy zakres własnej autonomiczno ci w podejmowaniu i
rozwi zywaniu problemów naukowych (K_U12 +).
Kompetencje:
poszerzenie wiedzy z zakresu dziejów my li filozoficznej i
naukowej;
zwi kszenie samodzielno ci (my lenia i bada ) w podej ciu do
problemów stawianych na gruncie własnej dyscypliny naukowej;
uzyskuje wiadomo
ludzkiego

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi i nazwisko osoby/osób
egzaminuj cej/egzaminuj cych b d

interdyscyplinarnych wymiarów poznania

obowi zkowy
III rok studiów 1-go stopnia
zimowy
dr hab. Leszek Augustyn
Afiliacja: Zakład Historii Filozofii, Instytut Filozofii
Wydział Filozoficzny UJ
jw.

udzielaj cej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadz ca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych
bezpo redniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s takie
zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu
Tre ci modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu

Wykłady
Bez wymaga wst pnych
Wykłady 30 godzin/semestr

3 punkty ECTS
Udział w wykładach 30 h
Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie 45 h
suma
75 h
Metody podaj ce - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Poprzez udział w zaj ciach oraz sprawdzenie efektów w trakcie
egzaminu
egzamin ustny

Kurs dotyczy podstawowych problemów filozofii. W trakcie kursu
przedstawione zostan podstawowe problemy podejmowane w
filozofii europejskiej w trakcie jej rozwoju:od starozytno ci do
czasów nowo ytnych. Wskazane zostan uwarunkowania
historyczne, cywilizacyjne i kulturalne my li filozoficznej i jej
znaczenie dla kształtowania si cywilizacji europejskiej (nauki i
kultury). Omówione zostan podstawowe zagadnienia filozofii
greckiej (presokratycy, Sokrates, Platon i Arystoteles), nast pnie
zostanie zaprezentowana problematyka podejmowana w filozofii
redniowiecznej (dialektyka i antydialektyka, spór o uniwersalia,
dowód ontologiczny w. Anzelma; my l w. Tomasza z Akwinu). W
dalszej kolejno ci wskazane zostan przesłanki, zało enia i
rozwini cia my li nowo ytej (kartezjanizm i empiryzm brytyjski),
kantyzm i filozofia idealistyczna. Jako ostatnie w porzadku wykładu
zostan przedstawione kwestie filozofii fenomenologicznej i
analitycznej. Poruszana problematyka filozoficzna zostanie nadto
przyporz dkowana poszczególnym dziedzinon filozofii:
epistemologii, metafizyce i ontologii, antropologii, etyce i filozofii
społecznej.
Literatura podstawowa:
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, wyd. ró ne.
Literatura uzupełniaj ca:
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, wyd. ró ne.
K. Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyj tkach z dzieł ich
klasycznych przedstawicieli, Warszawa 2011.
S. Swie awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa
2000 (wyd. 2: 2011).
J.M. Boche ski, Zarys historii filozofii, wyd. ró ne.

Heller M., Filozofia przyrody, Kraków 2005.
B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000 (wyd. 2:
Warszawa 2012).
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

