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Zaliczenie

Cel przedmiotu
Zasadniczym celem zajęć jest analiza poglądów filozofów średniowiecznych, a w tym obszarze historii filozofii realizowane są cele szczegółowe, tj.: zapoznanie z terminologią
filozoficzną epoki, z rozwojem myśli filozoficznej i głównymi jego etapami, ze związkami między filozofią a kulturowym kontekstem epoki, z różnymi interpretacjami myśli
średniowiecznej. Dodatkowym celem jest wyrobienie umiejętności porównywania różnych systemów filozoficznych i opisywania ich.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Wykład obejmuje filozofię europejskiego kręgu kulturowego, od początków myśli chrześcijańskiej do filozofii schyłku średniowiecza. Akcentowana jest problematyka z zakresu
ontologii i antropologii filozoficznej, a także zagadnienie wzajemnych zależności między różnymi dziedzinami filozofii (ontologią, epistemologią, antropologią filozoficzną,
etyką). Podczas wykładów zaprezentowane są treści ogólne i syntetyczne, podczas ćwiczeń przedmiotem analiz są poszczególne teksty filozoficzne.

Metody kształcenia
różne formy wykładu (informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, syntetyczny), różne formy pracy nad tekstem (zastosowanie metody genetycznej, interpretacja, dyskusja nad
tekstem)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej

Symbole efektów
KF1_W01

średniowiecza w kształtowaniu kultury
Zna podstawową terminologię filozoficzną średniowiecza w języku polskim.

KF1_W03

Metody weryfikacji

Forma zajęć

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne

Ćwiczenia

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

egzamin - ustny, opisowy,

Ćwiczenia

testowy i inne
kolokwium
Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych w

KF1_W09

epoce średniowiecza.
Zna i rozumie argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych

Wykład

testowy i inne
KF1_W10

średniowiecza na podstawie samodzielnej lektury ich pism.
Zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a

egzamin - ustny, opisowy,

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

kolokwium
KF1_W11

zmianami w kulturze i społeczeństwie w epoce średniowiecza.

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne

Zna metody interpretacji tekstu filozoficznego, poprawnie stosuje je w

KF1_W17

aktywność w trakcie zajęć

samodzielnej lekturze tekstów źródłowych.

KF1_U03

dyskusja

Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł

Metody weryfikacji

Forma zajęć

KF1_U01

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

KF1_U07

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

pisanych i elektronicznych dotyczące filozofii średniowiecznej.
Analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kolokwium
Wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych

KF1_U12

średniowiecza a procesami społecznymi i kulturalnymi.

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

egzamin - ustny, opisowy,

Ćwiczenia

testowy i inne
Ma świadomość znaczenia średniowiecznego europejskiego dziedzictwa

KF1_K08

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Ćwiczenia

Warunki zaliczenia
Ćwiczenia (zaliczenie z oceną): uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusjach i wykazanie się w nich znajomością lektur i umiejętnością argumentacji, wykazanie się
przygotowaniem i znajomością lektur w formie pisemnych kolokwiów; końcowy test z progami punktowymi.
Wykład (ocena): egzamin ustny.
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Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

90

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

90

-

Łącznie

180

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

-

Łącznie

6

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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