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modułu:

Zapoznanie z głównymi zasadami poprawnego rozumowania, wyrobienie zdolności poprawnego myślenia,
definiowania, precyzyjnego formułowania i przekazywania myśli.

Wymagania wstępne:

Racjonalność myślenia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. zna zasady poprawnego rozumowania
Wiedza

Umiejętności

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W06

H2A_W04,

K_U03

H2A_U02,
S2A_U03,

K_K05

H2A_K03,

2. zna logiczną teorię języka (znak, składnia logiczna,
semantyka logiczna)
3. umie zastosować pojęcia i czynności poznawcze w powiązaniu
z całokształtem wiedzy
4. potrafi w sposób logiczny przekazywać myśli

Kompetencje społeczne

5. wykazuje zdolność stosowania osiągnięć logiki w nauce i
życiu codziennym
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Podstawy formułowania myśli

6

2. Uzasadnianie twierdzeń

8

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Logiczne własności zdań

2

2. Rachunek zdań

4

3. Rachunek kwantyfikatorów

3

4. Logiczne problemy języka naturalnego

2

5. Rachunek zbiorów i relacji

3

Metody kształcenia

wykład informacyjny
ćwiczenia
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

Literatura podstawowa

* sprawdzian

1,2,3,5,

* kolokwium

1,2,3,4,

Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) na podstawie aktywnej obecności (samodzielne rozwiązywanie zadań).
Zaliczenie pisemne treści wykładów (na ocenę) - na podstawie znajomości podstawowych zagadnień
logiki.
Ocenę końcową dla całego przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny za
wykłady + 1/2 oceny za ćwiczenia (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)

Wolter W., Lipczyńska M. (1976): Elementy logiki. Wykład dla prawników.
Gregorowicz J. (brw.): Zarys logiki dla prawników.
Ziembiński Z. (1975): Logika praktyczna.
Literatura uzupełniająca

Kiczuk S. (2001): Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność.
Stanosz B. (2000): Wprowadzenie do logiki formalnej.
Ajdukiewicz K. (1985): Język i poznanie, t. 1 i 2.
Pasenkiewicz K. (1968): Logika ogólna.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

8

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

