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Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Bezpośrednim celem przedmiotu będzie zaznajomienie studentów z postacią Fryderyka Nietzschego, przy szczególnym uwzględnieniu jego wpływu na filozofię współczesną.

Wymagania wstępne
Znajomość historii filozofii, szczególnie antycznej, nowożytnej i współczesnej. Umiejętność posługiwania się metodami: fenomenologiczną, hermeneutyczną i dekonstrukcją.
Znajomość niemieckiego w stopniu podstawowym.

Zakres tematyczny
Tematyka obejmuje wprowadzenie do biografii myśli Nietzschego i ukazania jego dzieła na tle epoki. Ponadto najważniejszym będzie pokazanie wpływu jaki myśl Nietzschego
wywarła na współczesność, szczególnie na Heideggera, Jaspersa i tzw. myślicieli francuskich (głownie na Derridę i Deleuza, czy Klossowskiego). Poza tym ważne będzie
uwypuklenie sposobu w jaki wartościująca filozofia życia ukształtowała podłoże pod dekonstrukcję, hermeneutykę, fenomenologię, tzw. postmodernizm, czy przede wszystkim
jaki miała wpływ na etykę współczesną.

Metody kształcenia
Po każdej części wykładowej dyskusja na temat zaprezentowany na wykładzie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Studenci powinni rozróżniać podstawowe metody filozoficzne w myśli

KF1_W01

aktywność w trakcie zajęć

współczesnej oraz dostrzec ich wzajemne powiązania.

KF1_W03

dyskusja

KF1_W05

egzamin - ustny, opisowy, testowy

KF1_W06

i inne

Ćwiczenia

KF1_W08
KF1_W10
KF1_W15
KF1_W17

Warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie referatu na temat zadany przez prowadzącego. Egzamin ma formę ustną.

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

25

-

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

Łącznie

55

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-
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