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Cele przedmiotu:
Przedstawienie filozofii i jej podstawowych zagadnień. Ukazanie głównych sporów toczących się w dziejach filozofii,
aktualnych problemów oraz zdefiniowania kluczowych pojęć filozoficznych. Nabywanie umiejętności wykorzystywania
zdobytej wiedzy filozoficznej w kontekstach teologicznych.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza wyrastająca z kultury i dotychczasowego procesu edukacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe terminy filozoficzne K_W021 EP1

ma wiedzę pozwalającą odróżnić filozofię od innych nauk K_W022 EP2

posiada wiedzę umożliwiającą wyciąganie podstawowych
wniosków z materiału K_W013 EP3

umiejętności

analizuje problemy filozoficzne i odpowiedzi na nie K_U011 EP4

syntetyzuje zdobytą wiedzę K_U022 EP5

potrafi stosować argumentacje w podstawowych
kwestiach filozoficznych K_U023 EP6

kompetencje społeczne

jest otwarty na zagadnienia filozoficzne, zachowując
krytycyzm wobec nich K_K011 EP7

ma motywację do zainteresowania filozofią innych ludzi K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do filozofii

Forma zajęć: wykład

21. Filozofia jako nauka 1 0

42. Zagadnienie poznania i prawdy 1 0

23. Koncepcje filozofii 1 0

24. Źródła wiedzy 1 0

35. Podstawowe dyscypliny filozoficzne 1 0
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16. Zagadnienie świadomości 1 0

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Martens E., Schnädelbach H. (1995): Filozofia. Podstawowe pytania

Stępień A.B. (1989): Wstęp do filozofii

Stróżewski W. (1988): Tak - tak, nie - nie. Kilka uwag o prawdzie, "Ethos" 2-3 (1988), s. 29-36

Literatura podstawowa

Herbut J. (1997): Leksykon filozofii klasycznej

Wojtysiak J. (2007): Filozofia i życie
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

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 z oceną obejmuje wiedzę zdobytą podczas wykładów, wzbogaconą o literaturę przedmiotu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 wstęp do filozofii Ważona

1 wstęp do filozofii [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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