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Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy Semestr zimowy -              Semestr letni 30

ECTS: Semestr zimowy -  semestr letni  2

Język przedmiotu:
Forma zaliczenia: Semestr zimowy - Semestr letni Egzamin
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Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia
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K_W06

2. K_W06, K_W08

3. K_W01

W kategorii wiedzy
Student zna najważniejsze systemy filozoficzne chrześcijańskiej starożytności oraz 

łacińskiego średniowiecza, rozumie problemy, koncepcje i rozwiązania występujące w 
ramach tych systemów

Student posiada zrozumienie złożoności relacji występującej między wiedzą a innymi 
systemami kultury, w szczególności religią.

Student posiada podstawową znajomość terminologii technicznej niezbędnej do 
zrozumienia dziejów kultury i życia intelektualnego

Wiedza dotycząca dziejów I problematyki filozoficznej starożytności na poziomie wykładu kursorycznego z historii filozofii 
starożytnej  dla studiów pierwszego stopnia w dziedzinie filozofii

Ogólna wiedza dotycząca chrześcijaństwa, judaizmu i islamu

Podstawowa sprawność w dziedzinie myślenia analitycznego i porównawczego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Wprowadzenie w problematykę historii życia intelektualnego chrześcijańskiej starożytności oraz łacińskiego 
średniowiecza

Przedstawienie najważniejszych systemów  i koncepcji filozoficznych patrystyki i średniowiecza

Ukazanie problematyki dotyczącej relacji filozofii oraz innych systemów kultury, w szczególności religii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

polski

*If a subject consists of lecture and classes, the proper method of assessment to any classes should be given.

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ

wykład

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II
rok akademicki 2012/2013

etyka
stopień pierwszy



1. K_U05

2. K_U05

3. K_U05, K_U17

1. K_K02

2. K_K02

1.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Wiedza

Student nie posiada 
wymaganego minium wiedzy o 

systemach, problemach i 
koncepcjach filozoficznych 

chrześcijańskiej starożytności i 
średniowiecza.

Student posiada podstawową 
wiedzę o filozofii 

chrześcijańskiej starożytności i 
średniowiecza, zna 

najważniejsze pojęcia, problemy 
i rozwiązania występujące w tym 

okresie historii intelektualnej.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę na 

temat filozofii chrześcijańskiej 
starożytności oraz 

średniowiecza, zna problemy, 
rozwiązania i koncepcje tych 
okresów, posiada w miarę 
biegłą znajomość odnośnej 

terminologii technicznej.

Student posiada wszechstronną, 
uporządkowaną i ugruntowaną 

wiedzę na temat filozofii 
chrześcijańskiej starożytności 
oraz średniowiecza, posiada 
znajomość relacji istniejących 

między myślą tych epok a 
innymi okresami rozwoju 

intelektualnego, posiada w pełni 
biegłą znajomość odnośnych 

pojęć i terminów technicznych.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY

*If a subject consists of lecture and classes, the proper teaching methods to any classes should be given.

SPOSOBY OCENY STUDENTA
Egzamin pisemny na koniec semestru – 100%

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Problem relacji racjonalnej wiedzy (filozofii) i wiary religijnej, stosunek pierwszych myślicieli chrześcijańskich do dziedzictwa filozofii starożytnej 

(apologeci, gnostycy), Orygenes jako pierwszy chrześcijański systematyk, myśl św. Augustyna jako szczytowe osiągnięcie filozofii patrystycznej, 
myśliciele pośredniczący między patrystyką a europejskim średniowieczem (Boecjusz, Pseudo-Dionizy, Kasjodor, Izydor z Sewilli, Jan z Damaszku), 

renesans karoliński i system Jana Szkota Eriugeny, scholastyka jako postawa łączenia wiary i rozumu, św. Anzelm i jego program racjonalnie 
uprawianej teologii oraz argumenty za istnieniem Boga, problemy scholastyki XII w.: spór o uniwersalia, naturalizm i humanizm w scholastyce XII w., 

kultura umysłowa ośrodków życia monastycznego (św. Bernard z Clairvaux, Hugo ze św. Wiktora); recepcja

 METODY DYDAKTYCZNE
Wykład konwencjonalny z elementami knwersatorium

filozofii Arystotelesa oraz filozofii i nauki arabskiej w XII/XIII w., najwybitniejsi myśliciele średniowiecznego islamu i judaizmu: Awicenna, Awerroes, 
Salomon ibn Gabirol, Mojżesz Majmonides, Powstanie i organizacja umiwersytetów; największe systemy scholastyczne: św. Bonawentura, św. Albert 
Wielki, Robert Grosseteste i Roger Bacon, św. Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, Wilhelm Ockham; dekadencja scholastyki w XIV w. i jej przyczyny.

W kategorii kompetencji społecznych
Student  rozumie złożoność motywacji stojącej za różnymi światopoglądami i 

przekonaniami religijnymi, dlatego jest w stanie zdobyć się na postawę tolerancji i 
otwartości na inne poglądy

Student gotów jest do konstruktywnego uczestnictwa w społecznej debacie dotyczącej 
problemów światopoglądowych i moralnych

W kategorii umiejętności
Student potrafi zidentyfikować i zinterpretować podstawowe problemy filozoficzne mające 

odniesienie do kultury umysłowej chrześcijańskiej starożytności i europejskiego 
średniowiecza

Student potrafi zrozumieć i zinterpretować tekst na poziomie akademickim zawierający 
informacje na temat filozofii I kultury chrześcijańskiej starożytności oraz średniowiecza

Student umie dostrzec znaczenie problematyki filozoficznej chrześcijańskiej starożytności 
oraz średniowiecza dla współczesnego życia intelektualnego



Umiejętno ści

Student nie potrafi rozpoznać i 
omówić podstawowych 
problemów i koncepcji 

filozoficznych mających 
odniesienie do chrześcijańskiej 
starożytności i średniowiecza.

Student w minimalnym stopniu 
rozpoznaje i potrafi zanalizować 

podstawowe zagadnienia i 
rozwiązania filozoficzne w myśli 
patrystycznej i średniowiecznej.

Student zasadniczo rozumie i 
potrafi omówić istotne 

zagadnienia filozoficzne oraz 
rozwiązania myśli 

chrześcijańskiej starożytności i 
średniowiecza; w miarę biegle 

potrafi posługiwać się pojęciami 
i specjalistycznymi terminami 
dotyczącymi tych dwóch epok 

myśli.

Student biegle rozumie i 
analizuje dowolne zagadnienie 

filozoficzne myśli patrystycznej i 
średniowiecznej, posiada biegłą 

znajomość terminologii 
technicznej oraz literatury; 

potrafi wskazać związki między 
filozofią chrześcijańskiej 

starożytności i średniowiecza, a 
innymi epokami, w tym 

współczesną.

 Kompetencje społeczne

Student nie potrafi wziąć udziału 
w dyskusji na tematy filozoficzne 
i światopoglądowe wymagającej 

odniesienia do myśli 
patrystycznej i średniowiecznej.

Student zasadniczo biernie, lecz 
z minimalnym zrozumieniem 

może uczestniczyć w debatach i 
wymianach zdań na tematy 

filozoficzne odwołujących się do 
wiedzy o filozofii Ojców Kościoła 

i myślicieli średniowiecznych.

Student zasadniczo aktywnie 
jest w stanie uczestniczyć w 

dialogu na tematy filozoficzne, 
jest zdolny wnieść pozytywny 
wkład w wymianę zdań dzięki 
posiadanej wiedzy na temat 

filozofii patrystycznej i 
średniowiecznej.

Student jest zdolny 
przewodniczyć społecznej 
debacie i wymianie zdań, 

wnieść oryginalny i twórczy 
wkład do dialogu dzięki 

posiadanej wiedzy i zrozumieniu 
materii filozoficznej związanej z 

myślą Ojców Kościoła i 
myślicieli średniowiecznych.
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Władysław Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2000.

Marie-Dominique Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. Hanna Rosnerowa, Kęty 2001.

Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, rozdz. Ojcowie Kościoła oraz 
Średniowiecze.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Étienne Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. Sylwester Zalewski, Warszawa 1987.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, rozdz. Filozofia chrześcijańska w okresie 
poprzedzającym średniowiecze; Pierwszy okres filozofii średniowiecznej, Drugi okres filozofii średniowiecznej, Końcowy 
okres filozofii średniowiecznej, Warszawa 1999 (lub inne wydanie).

Richard Heinzmann, Filozofia średniowiecza, przeł. Piotr Domański, Kęty 1999.
Frederick Copleston, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, przeł. Sylwester Zalewski; t. 3, Od Ockhama do 
Suareza, przeł. Henryk Bednarek, Sylwester Zalewski, Warszawa 2001.

* Workload indicates the time students typically need to complete all learning activities required to achieve the expected learning outcomes. In most cases, student workload ranges from 
1,500 to 1,800 hours for an academic year, whereby one credit corresponds to 25 to 30 hours of work .

TOTAL ECTS:  2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

SUMA GODZIN: 60

Lektura zaleconej literatury 10
Przygotowanie do egzaminu 20

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

Sometimes the plus symbol or decimal is used to modify the numerical grades. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
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Lublin, 15.06.2012 Dr Roman Majeran

Stefan Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Poznań 1995.

Fernand Van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, przeł. Edward Iwo Zieliński, Lublin 2005.

Josef Pieper, Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej,  przeł. Tadeusz Brzostowski, Warszawa 
1963.

Wybrane teksty klasyczne.


