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Informacje o przedmiocie
Semestr

5

Liczba punktów ECTS do zdobycia

2

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski

Sylabus opracował

dr Agnieszka Szczap

Formy zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

18

1,2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z filozoficzną problematyką płci. Omówione zostaną poglądy filozofów na temat natury kobiet i mężczyzn, ich pozycji społecznej.

Wymagania wstępne
Brak

Zakres tematyczny
Aksjologia płci w ujęciu Platona. Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa. Egalitaryzm według stoików. Płeć w myśli chrześcijańskiej.
Zagadnienie płci w filozofii humanistycznej. Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej myśli filozoficznej XVII w. Kobieta i mężczyzna w filozofii Oświecenia. Liberalny
profeminizm J.S. Milla. Idea społecznej równości płci w wizjach komunistycznych i socjalistycznych. Mizoginizm w filozofii XIX w. Męskość i kobiecość w ujęciu psychoanalizy.
Płeć w perspektywie antropologii fenomenologicznej. Myśl chrześcijańska wobec procesów emancypacyjnych. Płeć w ujęciu egzystencjalnym. Krytyka feministyczna.

Metody kształcenia
Wykład, dyskusja, praca z teksem, prezentacja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej na temat płci w kształtowaniu się

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

KCDF1_W01

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

KCDF1_W05

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

kultury
Zna i rozumie argumenty wybranych filozofów dotyczące relacji kobiet i
mężczyzn na podstawie samodzielnej literatury ich pism
Samodzielnie potrafi znaleźć interesujące go informacje na temat filozofii

dyskusja
KCDF1_U01

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

KCDF1_U05

dyskusja

Ćwiczenia

płci
Formułuje w mowie i piśmie własne poglądy na podstawie zdobytej wiedzy

praca pisemna
Zna zakres własnej wiedzy i odczuwa potrzebę stałego jej pogłębiania

KCDF1_K01

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

Efektywnie organizuje własną pracę, jest samodzielny w poszukiwaniu

KCDF1_K03

kolokwium

Ćwiczenia

informacji

KCDF1_K05

Warunki zaliczenia
Aktywność za zajęciach, dyskusja, praca z tekstem, kolokwium

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

30

-

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

30

-

Łącznie

60

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

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