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Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień poruszanych we współczesności wraz z
ukazaniem ich szerszego - kulturowego - klimatu. Podniesione zostaną także kwestie powiązania filozofii
z innymi naukami oraz proponowane rozwiązania podstawowych dylematów czasów obecnych.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę wyrastającą z kultury i dotychczasowego procesu edukacji.
Warunkiem jest także przyswojenie wiedzy ze wstępu do filozofii oraz historii filozofii starożytnej,
średniowiecznej i nowożytnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. definiuje podstawowe pytania i odpowiedzi historii filozofii
współczesnych
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. potrafi streścić podstawowe kierunki filozoficzne w XX wieku
3. charakteryzuje postawę człowieka wobec kultury i postępu
cywilizacyjnego
4. porządkuje dotychczas zdobytą wiedzę z historii filozofii

Umiejętności

5. właściwie prezentuje podstawowe sposoby uprawiania
filozofii
6. argumentuje na rzecz prezentowanych stanowisk
7. rozumie i akceptuje rozwiązania proponowane w filozofii
współczesnej

Kompetencje społeczne

8. wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań w pracy
zespołowej
9. dąży do uzyskania spójnych i trafnych wniosków
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Filozofia XIX wieku

2

2. Narodziny i rozwój egzystencjalizmu w XIX i XX wieku

4

3. Myśl Nietzschego

3

4. Pragmatyzm i fenomenologia

4

5. Filozofia dialogu i jej znaczenie

2

6. Filozofia analityczna i procesualizm

3

7. Hermeneutyka filozoficzna

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Lektura i omówienie zagadnienia sekularyzacji w myśli Habermasa

3

2. Problem nihilizmu w kulturze współczesnej

2

3

3. Charakterystyka postmodernizmu

Metody kształcenia

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

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin ustny

1,2,3,4,5,6,

* kolokwium

3,5,6,

* egzamin pisemny

4,5,6,

* 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.

12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

16

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

