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Typ przedmiotu

obowiązkowy
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Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Forma zaliczenia

Wykład

30

2

-

-

Zaliczenie

Ćwiczenia

30

2

-

-

Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z:
a) podstawowymi pojęciami ontologii
b) głównymi stanowiskami i poglądami w ontologii
c) rolą ontologii w filozofii i w naukach przyrodniczych

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Problematyka ontologiczna (ontologia a myślenie potoczne, religijne i naukowe)
Pochodzenie terminów „ontologia”, „metafizyka”, „filozofia pierwsza”; krytyka metafizyki w niektórych filozofiach; obecność metafizyki i ontologii w niektórych koncepcjach
filozoficznych
Pojęcie bytu, cechy formalne pojęcia bytu, drogi dochodzenia do pojęcia bytu, co decyduje o bytowości bytu
Główne stanowiska w ontologii
Koncepcje materii, czasu i przestrzeni
Najważniejsze spory w ontologii
nieskończoność czasowa i przestrzenna świata
determinizm a teleologia
materia a świadomość

Metody kształcenia
wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego
ćwiczenia – praca z książką (z wybranym podręcznikiem)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

student zna podstawową terminologię filozoficzną w obrębie ontologii w języku polskim; potrafi

KCDF1_W02

aktywność w

nazwać pogląd broniony w wybranych wypowiedziach klasyków ontologii

KCDF1_W10

trakcie zajęć

Forma zajęć
Ćwiczenia

wejściówki z
zadanych tekstów
student ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych zagadnień i problemów w

KCDF1_W03

aktywność w

Wykład

obrębie ontologii; definiuje pojęcie bytu w najważniejszych tradycjach filozoficznych;

KCDF1_W04

trakcie zajęć

Ćwiczenia

charakteryzuje monizm, dualizm i pluralizm oraz materializm, spirytualizm i panteizm wraz z ich

KCDF1_W07

test końcowy

odmianami; objaśnia różnice między koncepcjami materii, czasu i przestrzeni

wejściówki z
zadanych tekstów

student zna i rozumie argumenty wybranych klasycznych przedstawicieli ontologii na podstawie

KCDF1_W05

aktywność w

samodzielnej literatury ich pism
student zna podstawy ontologii oraz typowe strategie argumentacyjne; na poziomie

Ćwiczenia

trakcie zajęć
aktywność w

Wykład

elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę, odwołując się

KCDF1_U04

trakcie zajęć

Ćwiczenia

do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska ontologicznego lub do założeń

test końcowy

światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych

wejściówki z
zadanych tekstów

student umie zaproponować klasyfikację stanowisk w ontologii według różnych zasad podziału;

KCDF1_U03

aktywność w

potrafi skrytykować pogląd, że ontologia nie miała i nie ma obecnie znaczenia dla nauk

KCDF1_U05

trakcie zajęć

przyrodniczych; potrafi w podanej literaturze znaleźć alternatywne ujęcia tych samych

KCDF1_K04

Ćwiczenia

problemów; potrafi podać przykłady oddziaływania myśli filozoficznej na rozwój nauki
student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie

KCDF1_K01

aktywność w

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Ćwiczenia

trakcie zajęć
wejściówki z
zadanych tekstów

student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

KCDF1_K04

aktywność w

Ćwiczenia

trakcie zajęć
wejściówki z
zadanych tekstów

Warunki zaliczenia
zaliczenie ćwiczeń na podstawie wejściówek z zadanych tekstów
zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego (test wyboru)

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

30

-

Łącznie

120

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

4

-

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