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Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych zagadnień filozofii chrześcijańskiej oraz kształtowania
się filozofii w średniowieczu. Całość materiału jest tak przedstawiana, by ukazać podstawowe tematy
filozoficzne i sposób ich wyjaśniania w przestrzeni kultury średniowiecza.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza wyrastająca z kultury i dotychczasowego procesu edukacji. Warunkiem jest także
przyswojenie wiedzy z "Historii filozofii starożytnej".
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. rozróżnia i streszcza podstawowe zagadnienia filozofii
średniowiecza
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W06

H2A_W04,

K_U03

H2A_U02,
S2A_U03,

K_K04

H2A_K02,

K_K05

H2A_K03,

2. prezentuje powiązania starożytności i średniowiecza
3. definiuje podstawowe dylematy średniowiecza
4. analizuje problematykę antropologiczną

Umiejętności

5. porównuje osiągnięcia starożytności i średniowiecza
6. rozpoznaje podstawowe motywy dotyczące obrazu Boga w
filozofii
7. pracuje w zespole nad analizą problemów poruszanych na
zajęciach

Kompetencje społeczne

8. dąży do wykazania aktualności rozwiązań średniowiecznych
we współczesności
9. umiejętnie formułuje wnioski
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Filozofia Eriugeny, św. Bonawentury i św. Anzelma

4

2. Filozofia arabska

2

3. Myśl św. Tomasza z Akwinu

4

4. Polska myśl filozoficzna w średniowieczu

2

5. Mistycyzm spekulatywny

2

6. Filozofia Dunsa Szkota

2

7. Filozofia Ockhama i zmierzch epoki

4

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Problematyka antropologiczna w średniowieczu

4

2. Zagadnienia istnienia Boga

4

Metody kształcenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
prezentacja multimedialna
praca zespołowa
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin pisemny

1,3,5,

* egzamin ustny

1,2,3,4,5,

* kolokwium

2,6,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

7,8,9,

Egzamin ustny obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Zaliczenie ćwiczeń (bez
oceny) dokonuje się na podstawie aktywnej obecności studenta, kolokwiów oraz przygotowanych i
prezentowanych materiałów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

30

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

18

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

