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Zaliczenie

Cel przedmiotu
1. Cele merytoryczne: (a) wprowadzenie do podstawowych zagadnień teorii poznania; (b) przygotowanie studenta do samodzielnych analiz tekstów poświęconych problematyce
epistemologicznej. 2. Cel ogólny: umiejętność wymiany poglądów.

Wymagania wstępne
Bez wymagań wstępnych

Zakres tematyczny
Wykład: 1. przedmiot teorii poznania; 2. programy uprawiania teorii poznania; 3. teoria poznania a problem hierarchii wiedzy filozoficznej; 4. spór o źródła poznania (przedmiot
sporu i jego uczestnicy); 5. spór o przedmiot poznania i granice wiedzy (realizm a idealizm epistemologiczny; realizm a antyrealizm: metafizyczny, epistemologiczny i
semantyczny aspekt sporu); 6. prawda (wielowymiarowość pojęcia prawdy; nośniki prawdy; klasyczna teoria prawdy a teorie nieklasyczne; teorie realistyczne a teorie
antyrealistyczne; relatywizm i absolutyzm w teorii prawdy); 7. spór o uniwersalia (istota sporu i uczestnicy).
Ćwiczenia: 1. przekonania i ich własności (ideały epistemiczne, przekonania racjonalne i irracjonalne, wiedza aprioryczna i aposterioryczna); 1.1. uzasadnianie epistemiczne; 2.
percepcja (dane zmysłowe, uteoretyzowanie obserwacji); 3. wiedza I (pewność, indukcja, prawdopodobieństwo, fallibilizm); 4. wiedza II (wiarygodność, wiedza jako uzasadnione
przekonanie, wiedza milcząca, wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia); 5. relatywizm i niewspółmierność (relatywizm, sceptycyzm, nihilizm, anty-antyrelatywizm,
płaszczyzny niewspółmierności, niewspółmierność a nieprzekładalność).

Metody kształcenia
Wykład: W zależności od potrzeb stosowane będą przede wszystkim trzy formy wykładu: informacyjny, konwersatoryjny i syntetyczny. Ten pierwszy zapoznawał będzie
słuchaczy z odpowiednimi partiami materiału. Ten drugi aktywizował będzie słuchaczy w toku wykładu, słuchacze zachęcani będą do krótkiej dyskusji i zadawania pytań,
zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakieś partie omawianego materiału wydawać się im będą niezrozumiałe. Ten trzeci podsumowywał będzie omówiony materiał i ułatwiał
zapamiętywanie najważniejszych kwestii omawianych w trakcie wykładu.
Ćwiczenia: Główny nacisk położony jest na metody integrujące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Z tych
drugich eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. Z tych pierwszych: projekt pod postacią prezentacji
multimedialnej. Projekt, w którym osoby go realizujące przyjmują role ekspertów, jest wprowadzeniem do dyskusji parlamentarnych i dialogowych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Student zna podstawową terminologię epistemologiczną w języku polskim −

Symbole efektów
KF1_W02

potrafi definiować podstawowe pojęcia teorii poznania

Metody weryfikacji

Forma zajęć

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

dyskusja

Ćwiczenia

przygotowanie projektu
Ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych problemów teorii
poznania − potrafi je opisać i wskazać sposoby ich rozwiązywania.

KF1_W04

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

obserwacja i ocena aktywności

Ćwiczenia

na zajęciach

Opis efektu

Symbole efektów

Zna i rozumie argumenty wybranych autorów na podstawie samodzielnej lektury

Metody weryfikacji

KF1_U05

ich pism − potrafi zrekonstruować używane przez nich założenia, tezy i argumenty.

Forma zajęć

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

egzamin - ustny, opisowy,

Ćwiczenia

testowy i inne
przygotowanie projektu
Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień

obserwacja i ocena aktywności

Wykład

zaawansowania − potrafi zaplanować poszczególne kroki w realizacji

KF1_K04

na zajęciach

Ćwiczenia

zamierzonego celu i ocenić stopień ich zrealizowania

przygotowanie projektu

Warunki zaliczenia
(1) wykonanie projektu (ocena), (2) aktywny udział w dyskusji na każdych zajęciach (ocena), (3) ustne kolokwium (ocena). Ocena końcowa: średnia z (1)-(3).

Obciążenie pracą
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

50

-

Łącznie

140

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

5

-

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