(pieczęć wydziału)

1. Nazwa przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU

HISTORIA FILOZOFII Z ETYKĄ

2. Kod przedmiotu: ANG_S_2016/17_21_sem1

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: FILOLOGIA
7. Profil studiów: praktyczny
8. Specjalność: JĘZYK ANGIELSKI
9. Semestr: 1
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Kolegium Pedagogiczne (RKP)
11. Prowadzący przedmiot: dr Beata Wojewoda
12. Przynależność do grupy przedmiotów:
MODUŁ 1 C PRZYGOTOWANIE OGÓLNE
KOMPONENT 6: PRZEDMIOT OGÓLNY
13. Status przedmiotu: obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć: język polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: brak
16. Cel przedmiotu:
1. Wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę filozoficzną, przedstawienie głównych stanowisk z zakresu historii myśli filozoficznej.
2. Wskazanie źródeł współczesnych stanowisk filozoficznych i sposobów myślenia obecnych w kulturze.
3. Przygotowanie do samodzielnego, opartego o racjonalną refleksję, myślenia i argumentowania własnego stanowiska.
17. Efekty kształcenia:
Nr

Opis efektu kształcenia

Metoda
sprawdzenia efektu
kształcenia

1.

Identyfikuje podstawowe szkoły i nurty w tradycji
filozoficznej.

Zaliczenie ustne

2.

Wyjaśnia podstawowe terminy z zakresu etyki i innych
dyscyplin filozoficznych.

Zaliczenie ustne

3.

Racjonalnie argumentuje za własnym stanowiskiem w
dyskusji o problematyce etycznej oraz epistemologicznej
4. Przygotowuje za pomocą tekstów źródłowych historyczne
argumenty dla uzasadnienia własnego stanowiska
myślowego.
5. Wyraża gotowość podjęcia odpowiedzialności za swoje
życie oraz za jakość relacji międzyludzkich w swoim
otoczeniu.
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

Ocena ciągła

Forma prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją
multimedialną.
Analiza tekstu źródłowego.
Wykład z prezentacją
multimedialną.
Analiza tekstu źródłowego
Analiza tekstów z dyskusją

Projekt

Analiza tekstu źródłowego
Praca w grupach. Projekt

Ocena ciągła

Dyskusja

Odniesienie do
efektów
dla kierunku
studiów
K1P_W05
K1P_W05
K1P_W05,
K1P_U02
K1P_U02
K1P_U07
K1P_U07
K1P_K05

Ćwiczenia: 30 godz.
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19. Treści kształcenia:
Semestr 1 – 15 zajęć: 30 godz.:
1. Wstęp do filozofii i etyki
2. Sofiści i Sokrates. Problem kryterium prawdy.
3. Platońska koncepcja idei. Idea dobra.
4. Świat, człowiek i życie społecznego wg Arystotelesa . Zasada złotego środka.
5. Filozofia jako sztuka życia w okresie hellenistycznym.
6. Hierarchia dóbr, wolność człowieka wg św. Augustyna .
7. Scholastyka. Byt skończony i byt wieczny w ujęciu św. Tomasza. Sumienie.
8. Renesansowy humanizm. Wprowadzenie w okres nowożytny w filozofii.
9. Racjonalizm kartezjański.
10. Empiryzm brytyjski.
11. Filozofia krytyczna I. Kanta
12. Problem wolności i determinacji A. Schopenhauer, F. Nietzsche, S. Kierkegaard.
13. Filozofia i psychologia. Z. Freud, E. Fromm
14. Fenomenologia. Problem autentycznej egzystencji – egzystencjalizm. Personalizm.
15. Charakterystyka myślenia postmodernistycznego.
20. Egzamin: nie
21. Literatura podstawowa:
Podręczniki
1. F. Copleston Historia filozofii, t. 1 – 9 , Warszawa 1998
2. Słownik Myśli Filozoficznej, Bielsko Biała 2005
3. Atlas Filozofii, Warszawa 1999
4. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994
Wybory tekstów źródłowych
B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, Warszawa 1987
22. Literatura uzupełniająca:
L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria 1-3, Kraków 2004-2007
Platon, Obrona Sokratesa. Krition. Uczta. Warszawa 2008
Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987
Kartezjusz, Człowiek. Opis ciała ludzkiego, Warszawa 1989
B. Pascal, Myśli, Warszawa 1987
B. Baran, Postnietzsche, Kraków 1997
Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994
Seria „ Myśli i ludzie” , Wiedza Powszechna, Warszawa….
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.

Forma zajęć

1

Wykład

2

Ćwiczenia

3

Laboratorium

/

4

Projekt

/

5

Seminarium

/

6

Inne

/

Suma godzin

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
/
30/30

30/30

24. Suma wszystkich godzin: 60
25. Liczba punktów ECTS: 2
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty)
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28. Uwagi:
Obecność na zajęciach*:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa w wysokości 85%, ponadto student zobowiązany jest do obecności na testach cząstkowych i semestralnych.
Zwolnienia lekarskie, sądowe i inne formalne usprawiedliwiające nieobecność muszą zostać przedłożone wykładowcy na następnych zajęciach. W
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach, studenci otrzymują dodatkową pracę do wykonania za każde
nieusprawiedliwione zajęcia ponad przewidziany limit. Nieusprawiedliwione niestawienie się na więcej niż 40% zajęć oznacza utratę zaliczenia z przedmiotu
z powodu braku możliwości oceny poczynionych postępów w nauce.
Obecność na zaliczeniu / egzaminie:
Zwolnienia lekarskie, sądowe i inne formalne są jedynymi zwolnieniami honorowanymi przy nieobecności na sprawdzianie zaliczeniowym /
egzaminacyjnym. W przypadku nieobecności na którymkolwiek z terminów spowodowanej chorobą , wezwaniem sądowym lub poważnym wypadkiem
losowym, w dzień sprawdzianu należy o tym poinformować wykładowcę lub Dziekanat RKJO (emailowo lub telefonicznie) i w ciągu siedmiu dni przedstawić
odpowiednie zaświadczenie. Niedotrzymanie ww. warunków skutkuje utratą terminu zaliczenia / egzaminu.
* na podstawie Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej
§ 19
3. Obecność studenta na wykładach może być kontrolowana. Na pozostałych zajęciach obecność jest obowiązkowa.
4. Student zobowiązany jest, nie później niż na następnych zajęciach, do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obowiązkowych. Prowadzący zajęcia określa sposób i
termin wyrównania zaległości. O 3-krotnej (jeśli zajęcia są co tydzień) i 2-krotnej (jeśli zajęcia są co 2 tygodnie) nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, na
których obecność jest obowiązkowa, prowadzący przedmiot powiadamia dziekana, który zajmie stanowisko w sprawie.

Zatwierdzono:
01.10.2016 r…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

01.10.2016 r…………………………………………………
(data i podpis Dyrektora Kolegium Języków Obcych)
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