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Cele przedmiotu:
Ukazanie podstawowych zagadnień filozofii chrześcijańskiej oraz kształtowania się filozofii w średniowieczu. Ukazanie
podstawowych tematów filozoficznych i sposobu ich wyjaśniania w przestrzeni kultury średniowiecza. Nabywanie
umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy filozoficznej w kontekstach teologicznych.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza wyrastająca z kultury i dotychczasowego procesu edukacji. Warunkiem jest także przyswojenie wiedzy z
"Historii filozofii starożytnej".

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe zagadnienia filozofii średniowiecza K_W021 EP1

zna powiązania starożytności i średniowiecza K_W022 EP2

ma znajomość podstawowych dylematów średniowiecza K_W013 EP3

umiejętności

analizuje problematykę antropologiczną K_U021 EP4

porównuje osiągnięcia starożytności i średniowiecza K_U012 EP5

analizuje podstawowe motywy dotyczące obrazu Boga w
filozofii K_U023 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny różnych poglądów
filozoficznych K_K011 EP7

dąży do wykazania aktualności rozwiązań
średniowiecznych we współczesności K_K022 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia filozofii średniowiecznej

Forma zajęć: wykład

41. Filozofia Eriugeny, św. Bonawentury i św. Anzelma 2 0

22. Filozofia arabska 2 0

43. Myśl św. Tomasza z Akwinu 2 0

24. Polska myśl filozoficzna w średniowieczu 2 0
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25. Mistycyzm spekulatywny 2 0

26. Filozofia Dunsa Szkota 2 0

47. Filozofia Ockhama i zmierzch epoki 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Problematyka antropologiczna w średniowieczu 2 0

42. Zagadnienia istnienia Boga 2 0

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca zespołowaMetody kształcenia

Copleston F. (2001): Historia filozofii, t. 2-3

Gilson E. (1987): Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich

Tatarkiewicz W. (1988): Historia filozofii, t. 1

Literatura podstawowa

Hoeffe O. (2004): Mała historia filozofii

Swieżawski S. (1949): Kultura umysłowa wieków średnich
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

32Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN USTNY

EP2,EP6KOLOKWIUM

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

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

Egzamin ustny obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Zaliczenie ćwiczeń (z oceną) - na
podstawie aktywnej obecności studenta, kolokwiów oraz przygotowanych i prezentowanych materiałów. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

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

2 historia filozofii średniowiecznej Ważona

2 historia filozofii średniowiecznej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

2 historia filozofii średniowiecznej [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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