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Forma zaliczenia
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Cel przedmiotu
Celem jest nauczenie studentów metod interpretacji i analizy tekstów filozoficznych. Szczególny nacisk kładziony będzie na poprawność oraz adekwatność wykładni. Główną
metodą będzie metoda hermeneutyczna z uwzględnieniem filozofii analitycznej.

Wymagania wstępne
Podstawowy angielski i niemiecki. Znajomość historii filozofii, logiki i metodologii.

Zakres tematyczny
Tematyka obejmuje szerokie spektrum analityczne dotyczące klasycznych już tekstów z filozofii kultury. Na zajęciach mowa będzie o psychoanalizie Freuda i Lacana,
poststrukturalizmie, dekonstrukcji Derridy oraz bio-polityki Foucaulta.

Metody kształcenia
Przede wszystkim dyskusja nad każdym interpretowanym tekstem. Student musi poprawnie zająć i uargumentować własne stanowisko wobec omawianego tematu. Egzamin
przyjmuje formę ustną.
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Metody weryfikacji

Forma zajęć

Student pozna metody interpretacji oraz analizy wybranych tekstów filozoficznych.
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aktywność w trakcie

Szczególny nacisk kładziony będzie na poprawność oraz adekwatność wykładni. Główną

KF1_W02

zajęć

metodą będzie metoda hermeneutyczna z uwzględnieniem filozofii analitycznej.
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dyskusja
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egzamin - ustny,

KF1_W11

opisowy, testowy i inne

Ćwiczenia
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Warunki zaliczenia
Aktywność w trakcie zajęć, egzamin ustny.
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