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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ

Forma zajęć: wykład
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 4 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU

1.

2.

3.

4. rekonstrukcja i krytyczna analiza tekstów źródłowych i stosowanej w niej argumentacji 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. ogólna kultura w zakresie wiedzy uzyskanej w szkole średniej
2. znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
3. podstawowa umiejętność analizowania tekstów naukowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W11, K_W21, K_W23

2. K_W11, K_W21, K_W23

przedstawienie dziejów nowożytnej filozofii europejskiej jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i 
dziedzin kultury

ukazanie kulturowo-społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii, zwłaszcza jako jednego z najistotniejszych 
fundamentów kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej

kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, czy osobowych, jak obowiązek poszukiwania 
prawdy i szacunku wobec odmiennych przekonań ideowych

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

Student zna podstawowe epoki i nurty nowożytnej filozofii europejskiej oraz ich 
przedstawicieli, a także rozumie ich rolę w konstytuowaniu podstaw kultury narodowej, 
europejskiej i chrześcijańskiej
Student zna główne typy filozofii oraz podstawowe stanowiska filozoficzne 
wypracowane w poszczególnych epokach i nurtach



W kategorii umiejętności

1.

2.

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01, K_K05

2. K_K01

3. K_K01, K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład: wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy

SPOSOBY OCENY STUDENTA
Wykład:

1. Egzamin ustny na koniec semestru z wyłożonego materiału - 100%

Student potrafi wskazać główne problemy filozofii nowożytnej i sposoby ich 
rozwiązywania 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U06

Student potrafi analizować tekst historyczny, ustalając jego problemy, naczelne terminy, 
strukturę argumentacyjną oraz ocenić jego znaczenie historyczne, oryginalność i 
spójność

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U06

Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych oraz ich odniesień 
światopoglądowych i religijnych
Student jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi odmienne przekonania 
filozoficzne 
Student jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w 
zakresie problemów filozoficznych

Przedmiotem zajęć jest systematyczne przedstawienie dziejów filozofii nowożytnej, z wyróżnieniem najbardziej charakterystycznych rozwiązań; 
zaznajomienie ze  zmieniającymi się koncepcjami uprawiania filozofii, wyróżniającymi się postaciami, kategoriami filozoficznymi, problemami i ich 
rozwiązaniami (w aspekcie treściowym oraz metod argumentacji). Wykład ma charakter chronologiczny, odpowiednio do epok wyróżnianych w dziejach 
kultury, nauki i filozofii. 
W zakresie historii filozofii nowożytnej ukazuje się specyfikę kulturową renesansu z wyakcentowaniem roli humanizmu chrześcijańskiego, 
neoplatonizmu i nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego. W filozofii XVII wieku akcentuje się tradycję kartezjańską (R. Descartes, Th. Hobbes, B. 
Spinoza, W. Leibniz) i jej oponentów (B. Pascal, G. Vico), z podkreśleniem swoistości nowożytnej nauki (F. Bacon, Galileusz, I. Newton). W filozofii 
wieku XVIII zwraca się uwagę na specyfikę kulturową Oświecenia, z wyakcentowaniem roli Oświecenia brytyjskiego (J. Locke, D. Hume), francuskiego 
(Wolter, encyklopedyści, przejawy materializmu, filozofia dziejów i filozofia społeczna, E. Condillac i J.J. Rousseau) po niemieckie 
(Ch. Wolff, I. Kant). Ukazuje się splot kontynuacji kantyzmu i nowatorstwo filozofii idealizmu niemieckiego (J.G. Fichte, F. Schelling, G. Hegel,  
A. Schopenhauer).



SPOSOBY OCENY STUDENTA
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 
natury i dziejów filozofii 
nowożytnej, jej nurtów, 

stanowisk i przedstawicieli, 
a także jej roli w 

konstytuowaniu podstaw 
kultury narodowej, 

europejskiej i 
chrześcijańskiej. Nie zna 
podstawowej literatury 

przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę nt. natury i dziejów 

filozofii nowożytnej, jej 
nurtów, stanowisk i 

przedstawicieli, a także jej 
roli w konstytuowaniu 

podstaw kultury narodowej, 
europejskiej i 

chrześcijańskiej. Ma 
ograniczoną znajomość 

aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę nt. 

natury i dziejów filozofii 
nowożytnej, jej nurtów, 

stanowisk i przedstawicieli, a 
także jej roli w konstytuowaniu 

podstaw kultury narodowej, 
europejskiej i chrześcijańskiej. 

Ma rozeznanie w aktualnie 
dyskutowanych problemach z 

zakresu treści przedmiotu.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. natury i 
dziejów filozofii nowożytnej, jej 

nurtów, stanowisk i przedstawicieli, 
a także jej roli w konstytuowaniu 

podstaw kultury narodowej, 
europejskiej i chrześcijańskiej. 
Potrafi wykorzystać posiadaną 
wiedzę dla samodzielnej próby 

rozwiązania zadanego problemu 
filozoficznego, wraz z jego 

uzasadnieniem oraz odniesieniem 
do dostępnej literatury przedmiotu.

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści zajęć; 
nie potrafi tworzyć 

własnych narzędzi pracy 
ani posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć. Z 
pomocą prowadzącego 

rekonstruuje treść tekstu 
źródłowego oraz dokonuje 

jego analizy.  

Student potrafi 
zaprezentować posiadaną 
wiedzę, a także w sposób 
poprawny z niej korzysta w 
sytuacji problemowej. Czyta 

ze zrozumieniem teksty 
naukowe, z pomocą 

prowadzącego rozwiązuje 
stawiane mu problemy.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy i syntezy posiadanej wiedzy 

(z odniesieniem do aktualnej 
literatury przedmiotu) oraz 

poprawnie, samodzielnie z nich 
korzysta w sytuacjach 

problemowych. 

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań, nie zaznajamia się 
z podstawową literaturą 

przedmiotu.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu korzysta z 

podstawowej literatury 
przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, wykazuje 
otwartość na potrzebę 
pogłębiania posiadanej 

wiedzy i umiejętności. Zna 
dobrze podstawową literaturę 

przedmiotu.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. W 
sposób wnikliwy korzysta z literatury 
przedmiotu, wychodząc poza ujęcia 
z zakresu literatury podstawowej.



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Lektura zaleconej literatury 30
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 60

SUMA GODZIN: 120
SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2 (szereg wydań)
2.
3. Literatura źródłowa wskazana przez prowadzącego

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.

11 czerwca 2012 r. ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

P. Kunzmann, F-P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, przekł. B.A. Markiewicz, Warszawa 1999

Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989
F. Copleston. Historia filozofii, t. 3-7, Warszawa 1995-2001
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