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Przedstawienie podstawowych zagadnień poruszanych we współczesności wraz z ukazaniem ich szerszego -
kulturowego - klimatu. Ukazanie kwestii powiązania filozofii z innymi naukami oraz proponowanych rozwiązań
podstawowych dylematów czasów obecnych. Nabywanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy filozoficznej
w kontekstach teologicznych.

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 UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pytania i odpowiedzi historii filozofii
współczesnych K_W021 EP1

ma znajomość podstawowych kierunków filozoficznych
w XX wieku K_W022 EP2

ma wiedzę charakteryzującą postawę człowieka wobec
kultury i postępu cywilizacyjnego K_W063 EP3

umiejętności

porządkuje dotychczas zdobytą wiedzę z historii filozofii K_U011 EP4

właściwie prezentuje podstawowe sposoby uprawiania
filozofii K_U022 EP5

argumentuje na rzecz prezentowanych stanowisk K_U023 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do przemyślanego akceptowania rozwiązań
proponowanych w filozofii współczesnej K_K021 EP7

jest gotów do kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w
pracy zespołowej K_K052 EP8

dąży do uzyskania spójnych i trafnych wniosków K_K023 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia filozofii współczesnej

Forma zajęć: wykład

21. Filozofia XIX wieku 4 0

42. Narodziny i rozwój egzystencjalizmu w XIX i XX wieku 4 0
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33. Myśl Nietzschego 4 0

44. Pragmatyzm i fenomenologia 4 0

25. Filozofia dialogu i jej znaczenie 4 0

36. Filozofia analityczna i procesualizm 4 0

27. Hermeneutyka filozoficzna 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Lektura i omówienie zagadnienia sekularyzacji w myśli Habermasa 4 0

22. Problem nihilizmu w kulturze współczesnej 4 0

33. Charakterystyka postmodernizmu 4 0

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

Copleston F. (1989): Historia filozofii, t. 8-11

Gilson E., Langan T., Maurer A.A. (1977): Historia filozofii współczesnej

Tatarkiewicz W. (1988): Historia filozofii, t. 3

Literatura podstawowa

Gadacz T. (2009): Historia filozofii XX wieku, t. 1-2

Kowalczyk S. (1979): Bóg w myśli współczesnej
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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

EP3,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA 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

4 historia filozofii współczesnej Ważona

4 historia filozofii współczesnej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

4 historia filozofii współczesnej [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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