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Zaliczenie

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat kluczowych pojęć, koncepcji oraz teorii z zakresu filozofii kultury

Wymagania wstępne
Podstawy filozofii, historii, historii kultury.

Zakres tematyczny
Definiowanie kultury.Specyfika filozofii kultury i jej miejsce pośród innych dziedzin badań nad kulturą. Główne paradygmaty badawcze w teorii kultury: ewolucjonizm,
dyfuzjonizm, funkcjonalizm, konfiguracjonizm, strukturalizm, podejście lingwistyczne, krytyczne, neodarwinizm, i.in.
4. Wybrane problemy filozofii kultury: relacja natura-kultura, kultura a poznanie, rozwój kultury, kultura a świadomość, rola sacrum i profanum w kulturze, kulturotwórcza rola
technologii i mediów, władza a kultura, kulturowe czynniki budowania tożsamości (gender, narodowość, religia, itp.), kulturowe formowanie ciała.
Wybrane koncepcje filozofii kultury. Spengler i zmierzch zachodniej cywilizacji. Psychoanaliza i kultura ograniczająca naturę. Plessner i Gehlen — kultura wspomagająca naturę.
Cassirer — neokantyzm i teoria form symbolicznych. Szkoła Frankfurcka, Ortega y Gasset — krytyczna teoria kultury, kultura masowa. Heidegger, Gadamer, Ricoeur hermeneutyczne ujęcie kultury. Levi-Strauss — ukryte struktury kultury. Bourdieu — habitus, pole i kapitał symboliczny jako determinanty kultury. Foucault, Habermas, Fairclough
— kultura w ujęciu teorii dyskursu. Baudrillard, Zizek, Agamben — strategie krytyki kultury współczesnej. McLuhan, Ong, Ulmer, Flusser — medialne determinanty kultury.
Kristeva, Haraway — feministyczna krytyka kultury.

Metody kształcenia
Wykład syntetyczny, opisowy, analityczny, problemowy.
Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie bloków subdyscyplin

KCDF1_W04

aktywność w

Wykład

filozoficznych: 1. logika, ontologia, epistemologia; 2. etyka, filozofia człowieka, filozofia społeczna;

KCDF1_U03

trakcie zajęć

Ćwiczenia

3. filozofia kultury, estetyka. Analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i

KCDF1_U05

bieżąca kontrola

założenia. Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną i psychologiczną. formułuje w

KCDF1_K01

na zajęciach

mowie i w piśmie problemy filozoficzne, pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury.

dyskusja

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego

obserwacja i

dokształcania się i rozwoju zawodowego.

ocena aktywności
na zajęciach
wypowiedź
pisemna

Warunki zaliczenia

Zbiorcza ocena aktywności na zajęciach.
Egzamin pisemny.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

60

36

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

150

150

Łącznie

210

186

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

5

5

Łącznie

7

7

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