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2 63
ćwiczenia 14 ZO0

wykład 28 E0

Razem 42 6

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr KRZYSZTOF JAWORSKI

Prowadzący zajęcia: ks. dr KRZYSZTOF JAWORSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z pojęciami, stanowiskami i sporami w zakresie filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Ukazanie
znaczenia antropologii filozoficznej dla teologii. Nabywanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy filozoficznej
w kontekstach teologicznych.

Wymagania wstępne: Elementarna znajomość historii filozofii, zwłaszcza starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje i odróżnia filozoficzne teorie człowieka oraz ich
założenia K_W021 EP1

wyjaśnia i uzasadnia poszczególne filozoficzne teorie
człowieka K_W022 EP2

umiejętności

potrafi analizować argumenty za i przeciw
poszczególnym teoriom człowieka i potrafi ocenić ich
wartość

K_U021 EP3

potrafi samodzielnie czytać i analizować teksty z zakresu
antropologii filozoficznej K_U022 EP4

kompetencje społeczne

jest świadomy znaczenia teorii filozoficznych dla teologii,
a także rozstrzygnięć światopoglądowych i prawnych K_K01

K_K021 EP5

jest otwarty na rewizję swoich przekonań w świetle
dostępnej argumentacji

K_K01
K_K052 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: antropologia filozoficzna

Forma zajęć: wykład

21. Antropologia filozoficzna: jej struktura i historia 3

42. Koncepcje człowieka 3

23. Samowiedza człowieka (człowiek jako podmiot i jaźń) 3

44. Struktura bytu ludzkiego 3

55. Pojęcie osoby i tożsamości osobowej 3
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56. Człowiek i jego relacje (świat, społeczeństwo, Bóg) 3

27. Sens życia 3

48. Śmierć i nieśmiertelność 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Typy uprawiania antropologii filozoficznej 3

22. Funkcjonalne i esencjalne definicje człowieka 3

23. Typy jaźni 3

24. Umysł a ciało 3

25. Atrybuty bytu osobowego 3

26. Czasowość bytu ludzkiego 3

27. Szczęście 3

18. Cierpienie i jego sens 3

wykład wsparty prezentacją multimedialną
analiza tekstu czytanego na ćwiczeniachMetody kształcenia

Haeffner G. (2006): Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, WAM

Krąpiec M. A. : Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej

Wojtyła K. : Osoba i czyn

Literatura podstawowa

Grabowski M. (2006): Historia upadku, WAM

Judycki S. (2010): Bóg i inne osoby, W drodze

Langemeyer G. (2000): Antropologia teologiczna, Wydawnictwo M

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

42Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) na podstawie samodzielnej lektury tekstów i jednego pisemnego eseju.
Egzamin ustny z treści wykładów i literatury podstawowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena z przedmiotu - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie
ocen pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z
form zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 antropologia filozoficzna Ważona

3 antropologia filozoficzna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

3 antropologia filozoficzna [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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50Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

26Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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