OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu – Historia filozofii
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu – 15-HF-11 (Link USOSWeb)
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny) – obowiązkowy
(uzupełniający)
4. Kierunek studiów – Filologia angielska
5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie) – I stopień
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny) – ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje) – Rok 1
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) – 30 h W
9. Liczba punktów ECTS – 2
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /
prowadzących zajęcia – Maciej Musiał, prof. UAM dr hab., m.musial@amu.edu.pl
11. Język wykładowy – polski
12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie)
*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu
1. Przekazanie wiedzy dotyczącej filozofii jako dyscypliny i jej specyfiki.
2. Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień filozoficznych i ich historycznego
rozwoju.
3. Przekazanie umiejętności odnośnie podejmowania filozoficznej interpretacji wybranych zjawisk
współczesnej kultury zachodniej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Brak.
3. Efekty uczenia się (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku
studiów
Symbol EU dla
modułu
zajęć/przedmiotu
EU_01
EU_02
EU_03

Po zakończeniu modułu
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Symbole EU dla
kierunku studiów

Zna specyfikę filozofii jako dyscypliny

K_W01

Zna terminologię filozoficzną oraz główne problemy
filozoficzne oraz ich historyczny rozwój
Potrafi dokonać filozoficznej interpretacji wybranych
elementów współczesnego świata

K_W07
K_U05

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EU dla modułu zajęć/przedmiotu
Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu
Filozofia, jej główne dziedziny i zagadnienia
Filozofia starożytna, średniowieczna, nowożytna i współczesna
Filozofia wobec wybranych zjawisk współczesnej kultury (seksualność, technika)

Symbol/symbole
EU dla modułu
zajęć/przedmiotu
K_W01
K_W07
K_U05
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5. Zalecana literatura:
‒ Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (różne wydania).
‒ Herbert Schnadelbach, Filozofia, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H.
Schnadelbach, Warszawa 1995, ss. 57-97.
‒ Richard Rorty, Filozofia analityczna i konwersacyjna, w: Filozofia jako polityka
kulturalna, Warszawa 2009, ss. 187-201
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.: wszelkie stosowne informacje dotyczące zajęć oraz zasad ich zaliczenia
zostają wysłane do Uczestników zajęć za pomocą poczty USOS mail
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole
EU dla modułu zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania

EU_
01

EU_
02

EU_
03

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne

x

Kolokwium ustne
Test

x

x

Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

30

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra wiedza na temat filozofii, jej specyfiki i historii oraz
bardzo dobra umiejętność filozoficznego oglądu otaczającej rzeczywistości
dobry plus (+db; 4,5): nieco gorsza niż bardzo dobra wiedza i umiejętności
dobry (db; 4,0): dobra wiedza i umiejętności
dostateczny plus (+dst; 3,5): nieco gorsza niż dobra wiedza i umiejętności
dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza i umiejętności
niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczająca wiedza i umiejętności

English description:
The course aims to introduce philosophy as a discipline, present its terminology, main problems, and
historical development, as well as to show examples of philosophical interpretation of selected
phenomena in contemporary Western culture. First, the course examines various understandings of
philosophy, its sub-disciplines and their main problems. Second, it discusses the history of philosophy
from antiquity, through the middle ages, to modernity and contemporary philosophy. Third, it explores
some philosophical interpretations of phenomena such as sexuality and new technologies. To pass the
course with a positive grade, participants need to take the final exam consisting of a test and an open
question.
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