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Cele przedmiotu:
Zapoznanie z metodami metafizyki i jej rolą w poznawaniu bytu jako bytu (bytu w ogóle) i jego własności i ostateczne
realne uzasadnienie całej rzeczywistości. Nabywanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy filozoficznej w
kontekstach teologicznych.

Wymagania wstępne:
Zdolność poszukiwania istoty rzeczy w doświadczeniu codziennym i umiejętność odróżnienia jej od przypadkowych
własności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawową terminologię filozoficzną w języku
polskim i częściowo łacińskim K_W021 EP1

ma podstawową wiedzę na temat istoty i struktury bytu K_W012 EP2

zna metody interpretacji tekstu metafizycznego K_W023 EP3

umiejętności

czyta i interpretuje tekst filozoficzny K_U011 EP4

formułuje w mowie i piśmie problemy filozoficzne z
zakresu metafizyki K_U022 EP5

kompetencje społeczne

jest świadomy zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się

K_K051 EP6

ma świadomość potrzeby refleksji humanistycznej na
temat fizykalnego i duchowego świata K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: metafizyka

Forma zajęć: wykład

11. Proces historyczny kształtowania się idei metafizycznych. Metafizyka a ontologia 1 0

42. Przedmiot i metody metafizyki (abstrakcja, separacja, analogia). Określenie bytu 1 0

63. Struktura bytu rzeczywistego, przygodnego (akt i możność; istota i istnienie; materia i forma) 1 0

34. Pierwsze zasady bytu 1 0
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65. Własności bytu. Transcendentalia 1 0

36. Kategorie bytu. Substancja - przypadłość. Kategorie relacji 1 0

37. Przyczyny bytu 1 0

28. Byt Absolutny i byt stworzony 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Specyfika poznania metafizycznego (M.A. Krąpiec, Metafizyka, Lublin 1978, s. 54-68) 1 0

2
2. Struktura bytu: a) byt jako jedność materii i formy (M. Sempoliński, Ontologia, Wrocław 1994, s. 36-42);
b) złożenie bytu z istoty i istnienia (M. Sempoliński, tamże, s. 99-103); c) akt i możność (Arystoteles,
Metafizyka, Warszawa 1983, s. 224-236)

1 0

2
3. Transcendentalia: byt a rzecz, byt a jedność, byt a odrębność, byt a prawda, byt a dobro, byt a piękno
(M.A. Krąpiec, Metafizyka, s. 135-218) 1 0

2
4. Substancja jako pierwsza kategoria bytu (Arystoteles, Metafizyka, s. 158-163, 194-196 oraz 201-203)

1 0

25. Kategorie bytu (Arystoteles, Metafizyka, s. 129-138) 1 0

wykład informujący, wykład multimedialny, dyskusjaMetody kształcenia

Dogiel G. (1992): Metafizyka

Jaworski M. (1998): Metafizyka

Krąpiec M.A. (1996): Struktura bytu, w: M.A. Krąpiec i in. (red.), Wprowadzenie do filozofii, s. 148-215

Stróżewski W. (2003): Ontologia

Literatura podstawowa

Arystoteles (1983): Metafizyka

Diesle J. (2005): Metafizyka od Platona do Hegla

Krąpiec M.A. (1978): Metafizyka. Zarys teorii bytu

Sempoliński M. (red.) (1994): Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

38Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Egzamin (w formie ustnej) ze znajomości podstawowych zagadnień związanych z poznaniem bytu jako bytu.

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).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 metafizyka Ważona

1 metafizyka [wykład] egzamin 0,67

1 metafizyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Przygotowanie się do zajęć 0

52Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

32Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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